WYŚCIG KOLARSKI
VIII MEMORIAŁ JANUSZA ŻEBROWSKIEGO
Start wspólny

Grudziądz – Świecie 01.05.2017r.
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REGULAMIN
I. CEL WYŚCIGU
−
−
−
−

popularyzacja kolarstwa wśród młodzieży,
umożliwienie współzawodnictwa sportowego
wyłonienie najlepszego UKS w kolarstwie szosowym,
zapewnienie realizacji kalendarza imprez w klubach,

II. TERMIN I MIEJSCE
W/w wyścig odbędzie się w dniu:
01.05.2017 r. godz. 1300 w Świeciu
przed startem do III etapu MWK

III. ORGANIZATOR
−
−
−
−
−
−

Polski Związek Kolarski w Warszawie
ALKS „STAL” Grudziądz
Starostwo Powiatu Świeckiego
Urząd Miasta Świecie
Kujawsko-Pomorski Związek Kolarski w Toruniu
Kujawsko-Pomorskie Zrzeszenie LZS w Toruniu.

IV. UCZESTNICTWO
W wyścigu prawo startu mają zawodnicy kategorii
− żakini
( 2005 i młodsze )
− młodziczka
( 2003 – 2004 )
− żak
( 2005 i młodsi )
− młodzik
( 2003 – 2004 )

V. SPOSÓB PRZEPROWADZENIA WYŚCIGU
Wyścig zostanie rozegrany zgodnie z przepisami PZKol i niniejszym regulaminem
na trasie okrężnej:
Świecie ul. 10 lutego (START) – ul. Wodna – ul. Mickiewicza –
ul. 10 lutego (META)
wszystkie kategorie

18 km (4 x 4,5 km)
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VI. ZGŁOSZENIA
W miejscu STARTU ul. 10 lutego

VII. NAGRODY
Zawodniczki i zawodnicy, którzy zajmą miejsca 1-3 w każdej kategorii wiekowej otrzymają
nagrody rzeczowe i puchary.

VIII. PROGRAM MINUTOWY
01.05.2017 r.

1130- 1215 - weryfikacja dokumentów na miejscu STARTU
Świecie (ul. 10 lutego)
1230
- odprawa techniczna
1300
1330
1400

- start kat. młodzik
- start kat. Młodziczka+żakini i żak
- zakończenie i dekoracja zwycięzców

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
a)
b)
c)
d)
e)

Wszyscy uczestnicy wyścigu muszą być ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych
wypadków przez macierzyste Kluby.
Kolarze i inni uczestnicy wyścigu zobowiązani są do przestrzegania kodeksu
drogowego.
W sprawach spornych decyduje Sędzia Główny w porozumieniu z organizatorem
wyścigu.
Wyścig zostanie rozegrany przy ruchu częściowo ograniczonym.
Osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie wyścigu z ramienia klubu jest Adam
Sieczkowski tel. 56 465 13 31.

ORGANIZATOR

