Regulamin
Zawodów Kolarskich na torze
„Wielka Nagroda Kalisza”
9 czerwca 2018 roku

1. Organizator
- Kaliskie Towarzystwo Kolarskie
przy współpracy
- Wielkopolskiego Związku Kolarskiego w Kaliszu
- Miasta Kalisza
- Ośrodka Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji w Kaliszu
2. Cele
- włączenie się w obchody Święta Miasta Kalisza
- włączenie się w rocznicę 100-lecia Odzyskania Niepodległości
- popularyzacja kolarstwa torowego
- promocja dorobku sportowego kaliskich zawodników
- podniesienie poziomu sportowego startujących zawodników
3. Termin i miejsce
- zawody rozegrane zostaną w sobotę 9 czerwca 2018 roku na torze kolarskim ul. Wał
Matejki 2 w Kaliszu
- zgłoszenia można przesyłać na adres mailowy: ktk.kalisz@wp.pl lub też dokonać ich
w dniu zawodów w godzinach 12.00-13.30 w biurze mieszczącym się w siedzibie
Wielkopolskiego Związku Kolarskiego – 62-800 Kalisz, ul. Wał Matejki 2, Tel.
62/757 23 41
- odprawa techniczna odbędzie się o godzinie 14.00 w siedzibie WZKol. - 62-800
Kalisz, ul. Wał Matejki 2, Tel. 62 757 23 41
- początek zawodów o godzinie 15.00
4. Uczestnictwo
- prawo startu w zawodach mają zawodnicy (K i M) w kategoriach młodzików i
żaków, posiadający licencje i aktualne badania lekarskie, oraz reprezentanci Szkółek
Kolarskich z aktualnymi badaniami lekarskimi.
5. Program zawodów
godz. 15.00 – scratch młodzików/dystans 10 rund
ok. godz. 15.20 – scratch open młodziczek, żaków i żaczek/dystans 8 rund
ok. godz. 15.40 – scratch szkółek kolarskich/dziewczęta i chłopcy/dystans 4 rundy

ok. godz. 15.45 – wyścig eliminacyjny młodzików
ok. godz. 18.00 – scratch szkółek kolarskich/dziewczęta i chłopcy/dystans 4 rundy
ok. godz. 18.15 – wyścig punktowany open młodziczek, żaków i żaczek/dystans 15
rund
ok. godz. 18.35 - wyścig punktowany młodzików/dystans 25 rund
ok. godz. 19.10 - dekoracje
W wyścigach open prowadzona jest klasyfikacjach w poszczególnych kategoriach
wiekowych.
6. Sposób przeprowadzenia zawodów
Zawody będą rozgrywane zgodnie z Przepisami PZKol.
7. Zasady finansowania
- koszty organizacyjne ponoszą organizatorzy
- koszty uczestnictwa ponoszą macierzyste kluby (uczestnicy zwolnieni są z opłaty
startowej)
8. Nagrody
Nagrodę główną otrzyma zwycięzca wyścigu punktowanego młodzików.
Nagrody przyznawane będą za zajęcia miejsc 1-3 w każdej konkurencji i w każdej
kategorii wiekowej.
Wielkość i rodzaj nagród podana zostanie na odprawie technicznej.
9. Postanowienia końcowe
- sędziego głównego zawodów oraz pozostałych sędziów wyznacza Kolegium
Sędziów WZKol.
- za wypadki zaistniałe z winy zawodników lub osób towarzyszących organizator nie
odpowiada
- osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie zawodów jest Bartłomiej Kryszak tel.
600 143 702.
- w sprawach nie ujętych w niniejszym regulaminie decyduje Komisja Sędziowska w
porozumieniu z organizatorem.
Adres szpitala:
Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Perzyny w Kaliszu, ul. Poznańska 79
Tel. 62 765 12 51
ORGANIZATORZY

