REGULAMIN ZAWODÓW
1. Organizatorzy:
-TKKF Ognisko ,,Pałuki” Wągrowiec
- Wielkopolskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej
-Wielkopolska Liga Masters

2. Cel imprezy :
1. Ku pamięci kolarzy i rowerzystów, ofiar potrąceń na drogach przez kierowców.

3. Termin i miejsce zawodów :
Zawody odbędą się w dniu 26-02-2012r.
Zawody odbędą się na terenach Ośrodka TKKF Winogrady w Poznaniu ul Winogrady 11
Zapisów na listę startową moŜna dokonać na 30 min. przed startem w danej kategorii
wiekowej.
Biuro zawodów czynne od godz. 09.00

4. Warunki uczestnictwa :
Zawody mają charakter otwarty. Prawo startu mają kobiety oraz męŜczyźni w następujących
kategoriach:
-kobiety open
- junior
1994i młodsi
-Elita OPEN
1993-i starsi
-Masters OPEN
1981- i starsi
Warunkiem uczestnictwa jest posiadanie kasku ochronnego zarówno podczas zawodów jak i
jazd treningowych.
Zawodnicy powinni okazać dowód toŜsamości.
Zawodnicy poniŜej 16 lat muszą okazać pisemną zgodę rodziców lub opiekunów na udział w
zawodach.

5. Zasady rozgrywania zawodów :
Zawody będą miały charakter wyścigu przełajowego na rundach
Dopuszczalne rowery przełajowe 28” oraz górskie do XC 26”
Zakaz stosowania opon kolcowanych !!!
Podczas trwania wyścigu obwiązuje zakaz jazd treningowych po wytyczonej rundzie
MoŜliwość zapoznania się z trasą zawodów
9,00 – 10,45
( po zakończeniu wyścigu junior)
11,40 – 12,20

Zawodnikom zabrania się :
-skracania wyznaczonej trasy ;
-opuszczania okrąŜeń ;
-utrudnianie wyprzedzania przez szybszego zawodnika , poprzez jazdę niezgodną z przepisami
, zajeŜdŜanie , gwałtowną zmianę kierunku jazdy.
-UŜywanie agresywnych i niecenzuralnych słów podczas zawodów.

6 . Godziny startów :
kategoria
godz. startu

dystans

- junior

11.00

czas lidera 40 min + runda

- kobiety open

11.00

czas lidera 40 min + runda

- elita

12.30

czas lidera 50 min + runda

-Masters Open

12.30

czas lidera 50 min + runda

* moŜliwość przeprowadzenia dodatkowego wyścigu w sytuacji gdy do rywalizacji zgłosi się więcej niŜ
50 zawodników w kat Elita i Masters.

Zakończenie imprezy oraz dekoracja ok. godz. 14.00
7 . Zwycięzcy :
Zwycięzcą wyścigu w kaŜdej kategorii zostaje zawodnik, który wyznaczony dystans wyścigu
pokona w najkrótszym czasie.
Zawodnicy zdublowani w danej kategorii kończą wyścig na okrąŜeniu, w którym zwycięzca
wyścigu w danej kategorii przejechał linię mety.

8. Wpisowe :
Junior, kobiety open
Elita, Masters

brak
20,00zł

9. Nagrody :
-od 1 do 3 miejsca

puchary/statuetki i dyplomy

10. Postanowienia ogólne :
1. Zawodnicy startują na własną odpowiedzialność.
2. Organizatorzy zalecają uczestnikom zawodów ubezpieczenie się od następstw
nieszczęśliwych wypadków podczas zawodów.
1. Organizator zapewnia pomoc medyczną podczas zawodów.
2. Zabezpieczenie rzeczy osobistych przed kradzieŜą naleŜy do obowiązków kaŜdego
zawodnika i organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za tego typu przypadki.
-Brak znajomości regulaminu nie chroni przed konsekwencjami jego postanowień.
-W kwestiach spornych decyzja sędziego głównego jest ostateczna.
-Ewentualne zmiany dotyczące zasad rozgrywania zawodów a wynikające w ostatniej chwili,
będą podane zawodnikom do wiadomości tuŜ przed startem przez przedstawiciela Komisji
Sędziowskiej.

