REGULAMIN MISTRZOSTW PoLSKl

w kolarstwie szosowym
Opatówek

l.

-

-

jazda na czas dwójek i druzyn

- Godziesze Wielkie,

2-4 października 2015

r.

cEL vwŚclcu

popularyzacja kolarstwa wśród młodzieźy,
zdobycie Mistrzostwa Polski w jezdzie dwójkami i jeżdzie drużynowej,
promocja Gminy Opatówek, Gminy Godziesze Wielkie
promocja Powiatu Kaliskiego.

ll. TERMIN l

MlEJscE

Wyścig rozegrany zostanie:

02.10.2015 r. - jazda dwójkami na czas Opatówek - Brzeziny - Opatówek,
04.10.2015 r, - jazda drużynowa na czas Godziesze Wielkie - Brzeziny - Opatówek

lll.

-

Godziesze Wielkie.

oRGANlzAToR

Organizatorem zawodów jest Kaliskie Towarzystwo Kolarskie na zlecenie Polskiego Związku Kolarskiego.
Współorganizalorzy,. WielkopolskiZwiązek Kolarski, Starosta Kaliski, Wójt Gminy Opatówek, Wójt Gminy

Godziesze Wielkie.
Odpowiedzialnym Dyrektorem Wyścigujest Bronisław Krakus, tel. 607 619 295 lub 621757 55 68, email:
ktk,kalisz@wp.pl

lV.

UczEsTNlcTWo

W wyściguprawo stańu mają zawodnicy i zawodniczki, posiadający aktualną licencję zawodniczą orazważne
badanie lekarskie.
Zgodnie z przepisami PZKol (ań. 2.2,003) do 50% stańującego zespołu mogą stanowić zawodnicy(czki)
starszego roczn i ka n izszej kategorii wiekowej.

V.

sPosoB PRZEPRoWADZENlA WYŚclGU

Wyścigzostanie rozegrany zgodnie z przepisami spońowymi PZKol na dystansach:
02.10.2015 r. (piątek) - jazda dwójkami
juniorki młodsze
15 km
- juniorzy młodsi
20 km
- juniorki
20 km
30,2 km
- open (elita, U-23) K
- juniorzy
30,2 km
- open (elita, U-23) M
30,2 km
Stań pierwszej dwójki o godz. 14.00.
Klasyfikacja w kategorii U-23 tylko w przypadku stańu minimum 5 ekip.
-

04,10,2015 r. (niedziela)
juniorki młodsze
- juniorzy młodsi
-

juniorki
juniorzy

- open (elita, U-23)
- open (elita, U-23)

K
M

-

jazda drużynowa
29 km
29 km
29 km

40 km
40 km

58 km
Start pierwszej drużyny o godz. 10.00,
Klasyfikacja U-23 tylko w przypadku stańu minimum 5 ekip.
Mapki tras stanowią załącznik do niniejszego regulaminu.
Kolejnośćstańu w jeżdzie dwójkami i jeżdzie drużynowej j,w. lub zostanie podana na odprawie technicznej po
uzgodnieniu z Sędzią Głównym.
Niedzielne zawody towarzyszyć będą Gminnemu Świętu Spońu w Godzieszach Wielkich,

Vl. RADlo ToUR
Nie dotyczy

Vll. NEUTRALNA PoMoc TEcHNlczNA
Nie dotyczy

VIll.

PRzEPlsY DoTYczĄcE oSTATNIGH

Nie dotyczy

3 KM.

lx. LlMlT czAsu

Nie dotyczy

x. KLASYFIKAGJA l BoNlFlKATY
Nie dotyczy

xl. KoNTRoLA ANTYDoPINGoWA

Podczas wyściguobowiązują przepisy antydopingowe PZKol. Badania antydopingowe będą przeprowadzone w

biurze wyścigu,

xll. KARY

W zakresie kar obowiązują przepisy sportowe PZKol,

xlll. NAGRoDY

Mistrzowie Polski otrzymują koszulki ufundowane przez PZKol a ekipy z miejsc 1-3 medale od organizatora.

xlv. zAsADY BEzPtEczEŃsTWA

Wyścigw jeżdzie dwójkami i jeżdzie druzynowej odbywać się będzie przy ruchu drogowym całkowicie
zamkniętym.

Zawodnicy i inni uczestnicy są zobowiązani do przestrzegania zasad i przepisów ruchu drogowego,
Zawodnicy muszą obowiązkowo być ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków przez maciezyste
Kluby.

xV, SKŁAD KoMlsJl sĘDzloWsKlEJ

Komisarzy wyznaczy Kolegium Sędziów PZKol, pozostały skład komisji sędziowskiej

xVI.

-

Kolegium Sędziów WZKol.

zGŁoszENlA

Zgłoszenia przyjmowane będą do dnia 25.09.2015 r. na adres:
KTK Kalisz
ul. Wał Matejki 2
62-800 Kalisz

tel,/fax 1621 7 57 -55-58
e-mail : ktk.kalisz@wp.pl
Po tym terminie organizator nie zapewnia noclegów i wyżywienia oraz będzie pobierał zwiększoną stawkę opłaty

stańowej zgodnie z wytycznymi PZKol.

xVIl. zAsADY FlNANSoWANlA

Organizator pokrywa koszty organizacyjne, natomiast koszty uczestnictwa zawodników oraz osób
towarzyszących pokrywają zai nteresowane kl u by wg obliczen ia
- nocleg (doba) 35,- zł,
- wyzywienie (dzień) 55,- zł, (śniadanie:15,- zł., obiad: 25,- zł., kolacja: 15,- zł,)
- stańowe juniorzy/juniorki 10,-zł., elita K10,-zl., U-23 M 12,-zł.,elitaM16,-zł.
:

xvllt. PosTANoWIENlA KoŃcoWE

W sprawach nie ujętych REGULAMlNEM decyduje Sędzia Główny w porozumieniu z organizatorem wyścigu.
Adres szpitala:
Wojewódzki Szpital Zespolony im, L, Perzyny w Kaliszu, ul. Poznańska 79, tel, (62) 765 12 51.

PROGRAM SZCZEGOŁOWY
02.10.2015 r. - Biuro wyścigu:Gminny Ośrodek Kultury, ul. Kościelna 2, 62-860 Opatówek
godz. 8.oo - 10.oo - weryfikacja dokumentów zgłoszonych zawodników

UWAGA:Weryfikacja będzie bezwzględnie zakończona o godz. 10,oo
godz. 11,oo - odprawa techniczna
godz. 12.00 - 13.00 - obiad
godz. 14.oo - stań pienruszej dwójkijuniorek mł.
godz. ,19,00 - 20,00 - kolacja
Dekoracja nastąpi po zakończeniu wyścigów we wszystkich kategoriach wiekowych.

- Biuro wyścigu:Kaliskie Towazystwo Kolarskie, ul. Wal Matejki2, 62-800
8.00 - 9.00- śniadanie
13.00 - 14.00 - obiad
15.oo - 17 ,oo - weryfikacja dokumentów (dotyczy jazdy druzynowej)
17.00 - odprawa techniczna
18.00 - 19.00 - kolacja

03.10.2015 r.

godz.
godz.

godz.
godz.
godz.

Kalisz

- Biuro wyścigu:Zespół Szkół nr 2 w Godzieszach Wielkich, ul. Kordeckiego 10, 62-872
Godziesze, czynne w godz. 9.00 - 14.00
godz. 7.00 - 8.00 - śniadanie
godz. 10.00 - stań pierwszej drużyny juniorek mł.
Dekoracja nastąpi po zakonczeniu wyścigów we wszystkich kategoriach wiekowych,
04.10.2015 r.

Miejsce zakwaterowania iwyzywienia wg skierowań z Biura wyścigu
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