REGULAMIN
OGÓLNOPOLSKI WYŚCIG KOLARSKI O PUCHAR BOGUMIŁY MATUSIAK.
MEMORIAŁ MARKA WOJNY.
PABIANICE 21.07.2019r.

1. Organizator:
- PTC Pabianice
Ul. Gdańska 7
95-200 Pabianice
- Okręgowy Związek Kolarski
Ul. Północna 36
91-425 Łódź
2. Cel wyścigu:
Popularyzacja kolarstwa.
Zachęcenie młodzieży do uprawiania sportu.
Propagowanie zdrowego stylu życia.
3. Uczestnictwo i opłaty startowe
Prawo startu w wyścigu mają zawodnicy i zawodniczki kategorii młodzik i młodziczka, junior,
juniorka, orlik i elita kobiet posiadający ważną na rok 2019 licencję zawodnika oraz aktualne
badania lekarskie.
Zawodnicy masters i amator mają możliwość startu po wypełnieniu oświadczenia podczas
rejestracji w biurze zawodów.
Opłaty startowe zgodnie z wytycznymi PZKol:
- młodzik, młodziczka bez opłat
-juniorka, junior, 15 zł
-orliczka, orlik 18 zł
-elita kobiet 20zł
-masters 50zł do 17.07.19 , lub w dniu wyścigu 70 zł
-amator 50zł do 17.07.19 , lub w dniu wyścigu 70 zł
Wpłaty na konto bankowe ;
nr. 55 1240 3044 1111 0000 2955 4737 z dopiskiem w tytule : Wyścig o Puchar Bogumiły
Matusiak

4. Termin i miejsce:
Zawody rozgrywane będą w dniu 21 lipca 2019r. w Pabianicach.
Okrężna trasa wyścigu długości ok.25 km przebiegać będzie ;
Start i meta na ul 15 Pułku Wilków w Pabianicach ,dalej przez miejscowości Hermanów
,Róża,Dobroń ,Chechło do Pabianic.
Wyścig przeprowadzony będzie przy ograniczonym ruchu.
Wozy techniczne będą wpuszczane na trasę.
W wyścigu amator masters wozy techniczne nie będą wpuszczane na trasę.
5. Zgłoszenia i biuro wyścigu:

Zgłoszenia zawodników przyjmowane będą w biurze, w dniu zawodów
- w godz. 8:00-9:00 dla kategorii młodzik, młodziczka i ( amator, masters open )
- w godz. 8:-11:30 dla kategorii orlik, junior, kobiety open (elita, orliczka, juniorka)

6. Biuro zawodów i parking;
Park Wolności Amfiteatr
wjazd od ulicy Łaskiej
Pabianice
7. Harmonogram:
Godz. 9:15 – odprawa w biurze zawodów dla kategorii młodzik, młodziczka, masters
Godz. 10:00 - start kategorii młodzik – 2 rundy (ok. 50 km.)
Godz. 10:05 – start kategorii młodziczka 1 runda (ok. 25 km)
Godz. 10:30 - start kategorii amator i masters open (K+M) 3 rundy (ok.75km)
Godz. 12:00 – odprawa dla kategorii orlik, junior, kobiety open
Godz. 13:00 – start kategorii orlik – 5 rund (ok. 125km)
Godz. 13:05 - start kategorii junior – 4 rundy (ok. 100 km)
Godz. 13:10 – kobiety open - 4 rundy (ok. 100 km)
Wyścig w kat amator i masters +kobiety zostanie rozegrany ze startu wspólnego . Klasyfikacja
medalowa prowadzona będzie dla mężczyzn w kat wiekowych do lat 50 i powyżej lat 50 , kobiety
będą klasyfikowane open.
W wyścigu mężczyzn dopuszcza się klasyfikowanie zawodnika z kat wiekowej 50+ z kat do lat 50
na jego prośbę.
8. Nagrody
Klasyfikacja będzie prowadzona dla kobiet i mężczyzn osobno.
- młodzik, młodziczka – puchary , medale i dyplomy za I, II, III miejsce
- masters i amator- mężczyźni do lat 50 , powyżej lat 50 i kobiety open, nagrody rzeczowe,
medale za pierwsze trzy miejsca i puchary dla zwycięzców
- junior, juniorka – nagrody finansowe i za I miejsce puchar i medale za pierwsze trzy miejsca
I miejsce 300 zł
II miejsce 200 zł
III miejsce 150 zł
IV – VI miejsca po 100 zł
- orlik – nagrody finansowe i za I miejsce puchar i medale za pierwsze trzy miejsca
I miejsce 400 zł
II miejsce 300 zł
III miejsce 200 zł
IV miejsce 150 zł
V-VI miejsce 100 zł

- kobiety open – (elita + orliczka) – nagrody finansowe i za I miejsce puchar i medale za pierwsze
trzy miejsca
I miejsce 500 zł
II miejsce 400 zł
III miejsce 300 zł
IV miejsce 150 zł
V-VI miejsce 100 zł

9. Kary:
W zakresie kar na zawodach obowiązują Przepisy Dyscyplinarne PZKol.

10. Zabezpieczenie medyczne:
Dwie karetki firmy:
Centrum Ratownictwa Medycznego
Pabianice
11. Szpital:
Pabianickie Centrum Medyczne SP. Z O.O.
Jana Pawła II 68, 95-200 Pabianice

12. Postanowienia końcowe:
• Za wypadki spowodowane z winy zawodniczek i zawodników organizator nie ponosi
odpowiedzialności.
• Zakwaterowanie i wyżywienie na koszt własny
• Zawodniczki i zawodnicy mają obowiązek startować w kaskach – zgodnie z przepisami UCI i
PZKol.
• Każdy uczestnik bierze udział w wyścigu na własna odpowiedzialność,
• Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zaginione w trakcie zawodów,
• Wszelkie dodatkowe informacje/ komunikaty będą umieszczane na tablicy obok Biura Zawodów
– zawodnicy, trenerzy, ekipy mają obowiązek się z nimi zapoznać.
• Każdy uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez organizatora
zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych.
• Każdy uczestnik wyraża zgodę, aby zdjęcia, nagrania filmowe z jego wizerunkiem, danymi
osobowymi mogły być wykorzystywane przez prasę, media społecznościowe radio, telewizję, a
także w celach marketingowych i promocyjnych organizatora oraz jego sponsorów.
• Każdy zawodnik wyraża zgodę na przetwarzanie i umieszczanie danych osobowych na listach

startowych i listach wyników, które będą publikowane w prasie, radiu, telewizji, mediach
społecznościowych, stronach internetowych związanych z zawodami sportowymi itp. środkach
przekazu.
• we wszystkich sprawach spornych nie objętych regulaminem decyduje Sędzia Główny, a w
organizacyjnych organizator.

