REGULAMIN
XXVIII Przełajowy Wyścig Kolarski o Puchar Burmistrza Gminy Kęty
Puchar Prezesa Firmy TECH w Wieprzu
22.02.2020r. (sobota)
1.

ORGANIZATOR: Urząd Gminy w Kętach
Firma TECH Sterowniki w Wieprzu
Uczniowski Klub Sportowy „Sokół” w Kętach.

2.

UCZESTNICTWO: prawo startu mają zawodnicy z aktualną licencją i badaniami lekarskimi
w kategorii: żak chłopcy i dziewczęta, młodzik, młodziczka, junior młodszy, juniorka młodsza, junior, juniorka, orlik,
elita, kobiety elita, masters.
Dopuszcza się start zawodników z licencją za rok 2019 oraz start na rowerach górskich.
3. MIEJSCE ZBIÓRKI: zbiórka zawodników w budynku „Orlika” przy stadionie TS „Hejnał” w Kętach ul. Sobieskiego 36
o godz. 8:00 – 9:30, odprawa techniczna o godz.10:00
start pierwszej grupy kolarzy o godz.10:30
4. SPOSÓB PRZEPROWADZENIA WYŚCIGU: wyścig przeprowadzony będzie na trasie okrężnej.
Trening na trasie w godzinach 9:30 – 10:15.
Dystans dla poszczególnych kategorii:
-żacy chłopcy i dziewczęta
- 15 min.
-młodzicy, młodziczka, juniorka młodsza
- 20 min.
-juniorzy młodsi, juniorka, kobiety elita
- 30 min.
-juniorzy, masters
- 40 min.
-elita, orlik,
- 50 min.
Zwycięzcą zostanie zawodnik , który pokona trasę wyścigu w najkrótszym czasie .
Zawodnicy kategorii elita i młodzieżowiec będą klasyfikowani oddzielnie.
5. NAGRODY : organizator zapewnia puchar dla zwycięzcy oraz co najmniej po trzy nagrody w każdej kategorii / wykaz
w tabeli/ oraz dyplomy do piątego miejsca.
Kategoria
Elita
Młodzieżowiec
Kobiety elita
Junior
Junior młodszy M i K
Młodzik M i K
Żak M i K
Masters (30 do 49) i (50 i starsi)
Kobiety juniorki

Rodzaj nagród
finansowe
finansowe
finansowe
rzeczowe
rzeczowe
rzeczowe
rzeczowe
rzeczowe
rzeczowe

1 miejsce
300,250,150,200,150,100,50,150,150,-

2 miejsce
150,150,100,150,100,80,30,100,100,-

3 miejsce
50,50,50,50,50,30,20,50,50,-

W przypadku małej ilości zawodniczek w kategorii juniorka i elita kobiet zawodniczki wystartują w kategorii open.
6. SPRAWY FINANSOWE : koszty organizacyjne wyścigu ponosi organizator natomiast koszty
uczestnictwa pokrywają macierzyste kluby. Startowe wg obowiązujących stawek.
7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE : wyścig odbywać się będzie zgodnie z przepisami PZKol.
Zawodnicy startują na własne ryzyko. Organizator nie bierze odpowiedzialności za powstałe w czasie wyścigu
wypadki . Zawodnicy powinni być ubezpieczeni przez macierzyste kluby .
Za rzeczy zgubione organizator nie ponosi odpowiedzialności.
We wszystkich sprawach spornych nie objętych regulaminem decyduje Sędzia Główny w porozumieniu
z organizatorem.
Najbliższy szpital – Oświęcim ul. Wysokie Brzegi 2
Odpowiedzialny z ramienia organizatora Piotr Karkoszka 604 134253.
Organizator

