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REGULAMIN 
 

       1.  CELE  WYŚCIGU 

 Integracja  zawodników i działaczy kolarstwa województwa  kujawsko – 

pomorskiego, 

 współzawodnictwo sportowe w ramach kolejnej edycji  Kolarskiej Ligi 

Szlakiem Uczniowskich Klubów Sportowych, 

 wyłonienie  mistrzów  województwa Kujawsko – Pomorskiego w kategoriach: 

żak, młodzik, żaczkai  młodziczka, w konkurencji przełaj MTB, 

 wyłonienie zwycięzców Pierwszego Wyścigu MTB o Puchar Starosty Powiatu 

Rypińskiego. 

 

2. ORGANIZATOR WYŚCIGU 

 UKS Cykliści Rypin 

 Starostwo Powiatowe w Rypinie 

Dyrektor wyścigu  -  Tomasz Kalich ,  

 
3.      WSPÓŁORGANIZATORZY  WYŚCIGU      

 Kujawsko-Pomorski Związek Kolarski w Toruniu 

 Kujawsko-Pomorskie Zrzeszenie LZS w Toruniu 

 UKS „Copernicus” Toruń 

 MOSiR Rypin 

 Stowarzyszenie Inicjatywa 

 

  4. TERMIN  I  MIEJSCE  WYŚCIGU  
     Wyścigi odbędą się  15 kwietnia 2018 r. (niedziela) w  Rypinie. 

     Zbiórka wszystkich uczestników w MOSiR  ul. Sportowa 41 Rypin 

 

5. UCZESTNICTWO 

    Prawo startu w zawodach mają zawodnicy kategorii: żak, żaczka, młodziczka,   

    młodzik, posiadający ważną kartę zdrowia sportowca oraz licencję na 2018 r. 

 

6. ZGŁOSZENIA 

     Zgłoszenia przyjmowane będą w dniu zawodów w biurze wyścigu tj. w obiekcie       

     MOSiR Przy Recepcji . 

 

           7. SPOSÓB  PRZEPROWADZENIA  WYŚCIGÓW 

                Wyścigi zostaną rozegrane zgodnie z przepisami PZKol. na pętli                                                

                o długości około 1300 m, przy ruchu całkowicie zamkniętym.  

                Trasa wyścigu przebiegać będzie w miejskim parku:  

 

      Pierwszy wyścig – kat. Żaczka – 2  rundy 

                 Drugi wyścig – kat. Żak – 3  rundy 

                 Trzeci wyścig – kat. Młodziczka – 3  rundy 

                 Czwarty wyścig –  kat. Młodzik – 4  rundy 

 

Zawodnicy zdublowani będą wycofywani z wyścigu. 

                 



            8. NAGRODY 
                Organizator zapewnia medale i nagrody dla 3 najlepszych zawodników                               

                 w poszczególnych kategoriach.  

 

           9. ZASADY  FINANSOWANIA  WYŚCIGU 
                 Koszty organizacji wyścigu ponoszą organizatorzy.   

 

         10. POSTANOWIENIA  KOŃCOWE 
 W wyścigu biorą udział tylko zawodnicy ubezpieczeni od następstw 

                        nieszczęśliwych wypadków OC i  NW. 

 Komisję sędziowską deleguje Kujawsko - Pomorski Związek Kolarski. 

 Impreza odbędzie się bez względu na pogodę 

 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za spowodowane z winy uczestnika 

wypadki oraz zagubione podczas imprezy przedmioty. 

 W sprawach nie objętych regulaminem decyduje sędzia główny w 

porozumieniu z organizatorem. 

 

 PROGRAM   MINUTOWY 

                 09.00 – 10.30 – przyjmowanie zawodników w biurze wyścigu 

                 10.30 – odprawa techniczna Ligi UKS 

                 10.45 – oficjalne rozpoczęcie zawodów  

                 11.00 – start kat. ( żaczka ) 

                 11. 20– start kat.  ( żak) 

                 11.45 – start kat. (młodziczka) 

                 12.05 – start kat. (młodzik) 

                 13.00 – zakończenie zawodów i  wręczenie nagród w miejscu startu i mety.        

                              Spotkanie integracyjne uczestników I wyścigu MTB o Puchar Starosty                            

                              Powiatu Rypińskiego i zaproszonych gości.  

 

                              Zapraszamy na poczęstunek (oznaczone miejsce) 

 

KONTAKT  TELEFONICZNY   Z   ORGANIZATOREM 

Tomasz Kalich – tel.791-598-116 

Robert
Pole tekstowe
Regulamin zatwierdzony przezKujawsko-Pomorski Związek Kolarskidnia 9 kwietnia 2018 r.


