Zapraszamy Organizatorów wyścigów kolarskich na Mazowszu do przesyłania zgłoszeń (na
załączonym formularzu) do kalendarza MWZkol na 2017 rok na adres ozkol@op.pl.
Przypominamy, że umieszczenie wyścigu w kalendarzu jest bezpłatne. Informujemy
jednocześnie, że w kalendarzu zostaną umieszczone jedynie zawody, których regulaminy są
zgodne z przepisami PZKol.
W kalendarzu zawodów na 2017 rok przewidujemy przeprowadzenie dwóch kluczowych dla
naszego regionu cykli: Ligi Szosowej Mazowsza i Pucharu Mazowsza MTB. Oba cykle będą
zaliczane do Challenge'u MWZKol na 2017 rok. Na zgłoszenia czekamy do 14 stycznia.

Wymogi dla organizatorów zawodów zaliczanych do Ligi Szosowej Mazowsza (7
wyścigów)


Regulaminy wyścigu wraz z informacją prasową (co, gdzie, kiedy) zgłoszonego do
"Ligi Szosowej Mazowsza" powinien być przesłany przez organizatora wyścigu w
formie elektronicznej do MWZKol (na adres ozkol.pl), co najmniej 14 dni przed
rozpoczęciem wyścigu.



Wraz z regulaminem powinna zostać dostarczona mapa zawodów z zaznaczonym
kierunkiem jazdy na rundzie.



Regulamin powinien być sporządzony wg wzorcowego regulaminu wyścigu
szosowego, dostępnego na stronie PZKol-u



Wyniki winny być publikowane na miejscu zawodów, bezpośrednio po ich
zakończeniu i przesyłane w formie .PDF lub .XLS na adres ozkol@op.pl w dniu
zawodów.



Prowadzenie klasyfikacji generalnej po poszczególnych edycjach pozostaje w gestii
MWZKol



Organizator zapewnia podium trzystopniowe z podpisaną numeracją miejsc



Za podium trzystopniowym musi znajdować się ścianka sponsorska tzw. backwall,
umożliwiający ekspozycję loga sponsorów oraz nazwy "Liga Szosowa Mazowsza" w
tle - za plecami zawodników



obowiązuje jednolity program czasowy zawodów do wszystkich wyścigów



w kategoriach młodzieżowych obowiązują przełożenia wg przepisów PZKol



Na trasie wyścigu w sposób widoczny powinien być oznaczony punkt oddalony 1 km
do linii mety



Linia mety musi być oznaczona wg przepisów PZKOL 1.2.099



Wyścigi rozgrywane są we wszystkich kategoriach wiekowych – od kat. Żak po kat.
Masters



Zaleca się przeprowadzanie wyścigu na rundzie o długości ok. 15 km lub
zaplanowanie rundy skróconej dla młodszych kategorii, tak aby dystanse dla
poszczególnych kategorii liczyły:
o kat. Żak, Żaczka - ok. 15 km
o kat. Młodzik, Młodziczka, Juniorka Mł. - ok. 20-40 km
o kat. Junior Mł., Juniorka - ok. 40-50 km
o kat. Junior, Elita kobiet - ok. 60-70 km
o kat. Elita, P-23, Masters -ok. 80-90 km



Wyścigi ze startu wspólnego powinny być rozgrywane w godzinach 10:30 – 15:30 a
biuro zawodów powinno być wówczas czynne min. od godziny 9:00



Niedopuszczalne jest umiejscowienie mety na trasie wyścigu z ostrym zakrętem
występującym bezpośrednio po finiszu



Istnieje możliwość zgłoszenia się organizatora do Jazdy Indywidualnej na Czas



W przypadku zgłoszenia się organizatora do Jazdy Indywidualnej na Czas, organizator
zapewnia na linii startu możliwość przytrzymania się zawodnika lub luźne
podtrzymywanie przez osobę podtrzymującą



Wyścig Jazdy indywidualnej na czas musi się odbywać w ruchu całkowicie
zamkniętym (na trasie wyścigu mogą poruszać się jedynie zawodnicy i pojazdy
upoważnione)



Elektroniczny pomiar czasu lub fotofinisz na linii mety jest obowiązkowy



Organizator musi zapewnić puchary dla pierwszych trójek z każdej kategorii



Puchary klasyfikacji generalnej końcowej na ostatniej edycji imprezy pozostaną w
gestii MWZKol



Organizator musi zapewnić zabezpieczenie medyczne zawodów



Umożliwienie startu zawodnikom kategorii żak (osoby z roczników 2005-2006 i
młodsi) bez licencji a jedynie na podstawie oświadczenia opiekuna prawnego i
zaświadczenia od lekarza medycyny sportu

Wymogi dla organizatorów zawodów zaliczanych do Pucharu Mazowsza MTB (6
wyścigów):

Sugerowane terminy:
2.04; 3.05; 28.05; 9.07; 10.09; 23.09


Zaprojektowanie trasy wyścigu tak, by rundę zawodnicy elity pokonywali w ok. 10-12
minut.



Trasa wyścigu powinna być atrakcyjna szkoleniowo dla zawodników i zawierać
elementy techniczne.



Dla młodszych kategorii (żaki) przygotowanie krótkiej, uproszczonej rundy.



Przygotowanie i zabezpieczenie trasy wyścigu zgodnie z przepisami PZKol.



Przeprowadzenie zawodów w następujących kategoriach:
Żak I – młodzież urodzona w 2007 i młodsza - 5-10 minut
Żak II – młodzież urodzona w latach 2005-2006 – 10-15 minut
Młodzik – młodzież urodzona w latach 2003-2004 – 25-35 minut
Junior Młodszy – młodzież urodzona w latach 2001-2002 – 40-50 minut
Junior – młodzież urodzona w latach 1999-2000 – 60-70 minut
Orlik - urodzeni w latach 1995-1998 - 60-70 minut
ELITA – urodzeni w latach 1988-1998 – 60-70 minut
MASTERS I– urodzeni w latach 1987- 1978 – 60-70 minut
MASTERS II– urodzeni w latach 1977-1968 – 40-50 minut
MASTERS III – urodzenie w latach 1967 i starsi – 40-50 minut

Kategorie wiekowe dla kobiet:

Żaczka I – dziewczynki ur. w 2007 r. i młodsze – 5-10 minut
Żaczka II – dziewczynki urodzone w latach 2005-2006 – 10-15 minut
Młodziczka – młodzież urodzona w latach 2003-2004 – 25-35 minut
Juniorka Młodsza – młodzież urodzona w latach 2001-2002 – 25-35 minut
Juniorka – młodzież urodzona w latach 1999-2000 – 40-50 minut
ELITA– kobiety urodzone w roku 1988 – 1998 – 40-50 minut
Lejdis – kobiety urodzone w roku 1986 i wcześniej – 40-50 minut


Umożliwienie udziału w zawodach, zawodnikom z licencją i bez licencji PZKol.



Zapewnienie pucharów dla 3 najlepszych zawodników w każdej kategorii wiekowej.



Przeprowadzenie zawodów według ujednoliconego dla wszystkich Pucharów
Mazowsza MTB XCO programu minutowego:
09:00 start imprezy, zgłaszanie uczestników w biurze zawodów
10.00 wyścig 1 – żak I, żaczka I, żak II, żaczka II
10.45 wyścig 2 – juniorka młodsza, młodzik, młodziczka
11.45 wyścig 3 – junior młodszy, masters II
13.00 wyścig 4 – masters III, masters IV, kobiety: Elita, juniorka, Lejdis
14.30 wyścig 5 – Junior, Elita mężczyzn, masters I



Przygotowanie i rozesłanie informacji prasowej na 14 dni przed zawodami oraz do 24
godzin po zawodach informacji prasowej po zakończeniu zawodów. Informacje te
powinny zostać wysłane do mediów i na maila ozkol@op.pl



Prowadzenie aktywnej promocji wydarzenia w mediach społecznościowych i w
środowisku lokalnym



Zapewnienie odpowiedniej oprawy wizualnej zawodów:
- obowiązkowa ścianka sponsorska za podium z napisem Puchar Mazowsza MTB
- profesjonalny spiker
- rama startowa

- wyraźne oznaczenie dojazdu na miejsce startu zawodów oraz do biura zawodów
- wyznaczenie i wskazanie miejsc parkingowych dla zawodników i samochód
teamowych


Obecność karetki wraz z zabezpieczeniem medycznym oraz obecność sanitariatów
podczas zawodów



Przygotowanie i przesłanie wyników w ustalonej formie tekstowej do 12 godzin po
zawodach na adres ozkol.pl

Informujemy, iż w trosce o podwyższanie poziomu organizacyjnego wyścigów
organizowanych na Mazowszu, będą one oceniane na podstawie ww. kryteriów.

