REGULAMIN
63 Mały Wyścig Pokoju MWZKol Cząstków Mazowiecki, Palmiry 2-3.07.2022
I.CEL WYŚCIGU
•
•
•
•
•

Celem wyścigu jest popularyzacja sportu kolarskiego na terenie woj. mazowieckiego
Promocja Gminy Czosnów oraz powiatu warszawskiego - zachodniego.
Zachęcenie młodzieży do czynnego uprawiania kolarstwa
Uczczenie pamięci pomordowanych w Palmirach w czasie II wojny Światowej
Podtrzymanie tradycji jednego z najstarszych wyścigów na Mazowszu.

II. ORGANIZATOR
• Fundacja Stajnia Rowerowa
• Mazowiecko-Warszawski związek kolarski
Sponsorzy:
• Inter Cars,
• Varta
• Michelin
Pod Patronatem:
•
•
•
•
•
•

Starosty Nowodworskiego,
Wójta Gminy w Czosnowie
Dyrektora Muzeum w Palmirach
Kampinoskiego Parku Narodowego
Komendy Powiatowej Policji Nowy Dwór Mazowiecki
Ochotniczej Straży Pożarnej Czosnów

III. TERMIN WYŚCIGU I BIURO ZAWODÓW:
Wyścig zostanie rozegrany w dniach 2-3.07.2022 (szczegóły poniżej)
Biuro zawodów mieścić się będzie w siedzibie firmy Inter Cars S.A., Cząstków Mazowiecki,
ul. Gdańska 15, w godz. 8.30- 10.15 w dniu 02.07.2022
IV. UCZESTNICTWO I ZGŁOSZENIA
W wyścigu uczestniczyć mogą zawodnicy/ki w kategoriach:
o
o
o

Młodzik, Młodziczka – ur. 2008 – 2009 rok
Żak, Żakini – ur. 2010 – 2011 rok
Juniorka Młodsza – ur. 2006-2007 rok

Startujący musza posiadać licencje na 2022 oraz aktualne badania sportowo-lekarskie.
Zawodnicy obowiązkowo startują w kaskach.
Zgłoszenia uczestników będą przyjmowane do dnia 30.06.2022 na stronie:
http://akces-sport.pl/zapisy/
Opłata startowa 10 zł dla wszystkich uczestników za każdy dzień startowy
V. SPOSÓB PRZEPROWADZENIA WYŚCIGU
Wyścig 3 etapowy, rozegrany zostanie zgodnie z przepisami PZKol.:

๏

Sobota 02.07.2022
• Etap I Palmiry, Godz. 11.00, - czasówka na dystansie 5 km,

Kolejność startu: Młodzik, Juniorka Młodsza, Młodziczka, Żak, Żakini.
Starty przy parkingu leśnym Palmiry, Meta Muzeum - Miejsce Pamięci Palmiry.
Po zakończeniu czasówki, obowiązkowo wszyscy uczestnicy wraz z trenerami złożą hołd (kwiaty) w
miejscu pamięci narodowej, upamiętniającej ofiary masowych egzekucji przeprowadzonych przez
Niemców w czasie II wojny światowej na terenie Puszczy Kampinoskiej.
Zawodnicy którzy ukończą czasówkę będą mogli nieodpłatnie zwiedzić wirtualne muzeum w
Palmirach i dowiedzieć się o historii tego miejsca.

• 13:30-14:30 Posiłek regeneracyjny dla uczestników
• Etap II Cząstków Mazowiecki, ul. Gdańska 15 (parking firmy Inter Cars) godz. 16.00
•
•
•
•
•

Kryterium uliczne na rundach o długości 4 km:
Wyścig dzieci pracowników IC 4km godz. 16.00
Żakini, Żak, Młodziczka 4 rund x 4 km – dystans 16 km, godz.16.20
Młodzik, Juniorka Młodsza 8 rundy x 4 km – dystans 32 km, 17.10
Dekoracja po każdym wyścigu
๏

Niedziela 03.07.2022

• Etap III Cząstków Mazowiecki, ul. Gdańska 15 (star/meta parking firmy Inter Cars)
10.30 - wyścig ze startu wspólnego runda 23 km na dystansach:
• Żak, Żakini , Młodziczka – 1 runda – 23 km, start 10.30
• Młodzik, Juniorka Młodsza – 2 rundy – 46 km, start 11.45
Po zakończeniu wyścigów, dekoracja końcowa.
Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany dystansów poszczególnych wyścigów.
VI. PROGRAM MINUTOWY
Sobota 02.07.2022
o Palmiry, parking leśny (pinezka)
o biuro zawodów godz. 8.30-10.15 , weryfikacja zgłoszeń, badań lekarskich, wydawanie
numerów Inter Cars, Czosnów Gdańska 15.
o 10.20 odprawa techniczna, Start do I etapu (czasówki) oddalony o 3,8 km od biura
zawodów
o etap I godz. 11.00, - czasówka na dystansie 5 km, start zawodników w Palmirach
(parking leśny), meta przy Muzeum w Palmirach, w kolejności Młodziczka, Żak,
Żakini, Młodzik, Juniorka Młodsza
o

Cząstków Mazowiecki, ul. Gdańska 15 (parking firmy Inter Cars)
o etap II, Kryterium uliczne na rundach o długości 4 km:
▪ Godz. 16.00 Dzieci pracowników IC 4km
▪ Godz. 16.20 Żak, Żakini, Młodziczka 4 rundy x 4 km – dystans 16 km
▪ Godz. 17.10 Młodzik, Juniorka Młodsza 8 rund x 4km – dystans 32 km
o 18.30 planowane zakończenie II etapu

Niedziela 03.07.2022
o Cząstków Mazowiecki, ul. Gdańska 15 (parking firmy Inter Cars)
o etap III, wyścig ze startu wspólnego
o 10.30 Start Żak, Żakini, Młodziczka (1 runda, 24 km)
o 11.40 Meta Żak, Żakini, Młodziczka

o
o
o

11.45 Start Młodzik, Juniorka Młodsza (2 rundy, 48 km)
13.45 Meta Młodzik, Juniorka Młodziczka
14.00 – 14.30 Dekoracje za poszczególne etapy oraz w klasyfikacji generalnej i
zakończenie Wyścigu

VII. NAGRODY
- dekorację odbędą się zgodnie z regulaminem 63 Małego Wyścigu Pokoju, za etapy po ich
zakończeniu a w klasyfikacji generalnej po zakończeniu wyścigu:
• Puchar za pierwsze miejsce, dyplomy i nagrody rzeczowe za trzy pierwsze miejsca w każdej z
kategorii na etapie, a dodatkowo w klasyfikacji generalnej do miejsca szóstego.
• Jeżeli w wyścigu w danej kategorii będzie uczestniczyć powyżej 50 zawodników to zostanie
dekorowanych 5 zawodników na etapie i 10 zawodników w klasyfikacji generalnej.
• W klasyfikacji drużynowej nagrodzone zostaną 3 pierwsze miejsca, za miejsce 1 puchar oraz
nagroda rzeczowa, miejsca 2-3 dyplomy i nagrody rzeczowe na rzecz klubu.
• Dokładna Ilość i wysokość nagród zostanie podana podczas odprawy technicznej.
• Za miejsce pierwsze w klasyfikacji generalnej organizator przewiduje nagrodę znacznej
wartości:
o Młodzik, Młodziczka, Juniorka Młodsza ( pow. 800 PLN),
o Żak, Żakini ( pow. 400 PLN)
o Klasyfikacja drużynowa ( nagroda rzeczowa ukierunkowana na potrzeby klubu/
drużyny)
VIII. RADIO WYŚCIGU
- brak.
IX. POMOC TECHNICZNA
- neutralny pojazd techniczny - zapewnia organizator
- pojazdy pomocy technicznej – wg zajmowanych miejsc, na podstawie klasyfikacji po etapach
X. KOMISJA SĘDZIOWSKA
- wyznacza KS MWZKOL
XI. LIMIT CZASU
/w klasykach/ Zgodnie z art. 2.3.039 Przepisów Sportowych limit czasu wynosi 8 %
W szczególnych okolicznościach limit czasu może być zwiększony przez Komisję Sędziowską w
porozumieniu z organizatorem.
XII. WYKAZ SZITALI
- Nowodworskie Centrum Medyczne ul. Miodowa 2, tel. 22 765 83 00
XIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
- udział w zawodach jednoznaczny jest z akceptacją Regulaminu,
- udział w zawodach jednoznaczny jest z pozwoleniem na wykorzystanie wizerunku w celu
przedstawienia relacji z zawodów oraz podania wyników.
- we wszystkich sprawach spornych nie objętych regulaminem decyduje Sędzia Główny w
porozumieniu z organizatorem,
- każdy uczestnik startuje na własną odpowiedzialność,
- jazda na czas będzie rozegrana przy ruchu zamkniętym
- wyścig zostanie rozegrany przy ograniczonym ruchu drogowym, poza kolumną wyścigu obowiązują
zasady ruchu drogowego,
- wszyscy zawodnicy powinni być ubezpieczeni przez macierzyste kluby,
- organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki powstałe podczas wyścigu,
- organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zagubione lub skradzione podczas trwania
zawodów.
- odpowiedzialny za organizację – Dyrektor Wyścigu Pan Dariusz Cejner, Prezes Fundacji Stajnia
Rowerowa, tel. 503 063 287
Regulamin zatwierdzono
Organizator
Dariusz Cejner
Prezes Fundacji Stajnia Rowerowa

III Etap 63 Małego Wyścigu Pokoju

