REGULAMIN I ETAPU
57 MAŁEGO WYŚCIGU POKOJU 2015
POD PATRONATEM
MARIANA WIĘCKOWSKIEGO
oraz II ETAPU LIGI SZOSOWEJ MAZOWSZA
1. CEL WYŚCIGU
Popularyzacja kolarstwa wśród dzieci i młodzieży.
Wyłonienie zwycięzców indywidualnych i klubowych.
2. ORGANIZATOR
Akademia Michała Podlaskiego UKS Victoria Radzymin
3. UCZESTNICTWO
Prawo startu w I Etapie MWP mają zawodniczki i zawodnicy w kategorii: żak,
młodzik, młodziczka i juniorka młodsza, posiadający licencje zawodniczą i
ważne badania lekarskie. A wyścigu z cyklu Liga Szosowa Mazowsza,
dodatkowo: żakini i junior młodszy.
Dodatkowo zostanie rozegrany wyścig dla dzieci niezrzeszonych w klubach
kolarskich: klasy 1-3 i 4-6 szk.podst i przedszkola – 3-5lat oraz dla zawodników
w kategorii Żak II i Żakini II ( 2005-2006) i Żakini
4. TERMIN I MIEJSCE ZAWODÓW
I etap Małego Wyścigu Pokoju zorganizowany będzie w Radzyminie.
Biuro zawodów przyjmujące zgłoszenia do wyścigu od godz. 08.30-09.45
Biuro znajduje się przy ul. Głowackiego.
Odprawa techniczna godz.10.00
Start wyścigu:
10.30.: żak, młodziczka
11.00.: młodzik, juniorka młodsza i junior młodszy
Start dzieci niezrzeszonych i zawodników w kategorii Żak II i Żakini II ( 20052006) i Żakini I podczas trwania wyścigu od godz. 11.

5. SPOSÓB PRZEPROWADZENIA WYŚCIGU
Wyścig ze startu wspólnego - poprowadzony będzie: start- ul Głowackiego w
kierunku Zawad i powrót w kierunku Radzymina.
Długość pętli to ok.10,5km.

Starty:
Żak i Młodziczka - 1 pętla
Młodzik i Juniorka młodsza – 3 pętle (dodatkowo w LSZM – Junior Młodszy)
Wyścig odbywać się będzie przy całkowicie zamkniętym ruchu drogowym z
możliwością wjazdu na pętlę pojazdów technicznych.
Wyścig rozegrany będzie w systemie punktowym zgodnie z regulaminem
głównym 57 Małego Wyścigu Pokoju i zaliczony do klasyfikacji Ligi Szosowej
Mazowsza wg punktacji z Regulaminu Ligi Szosowej Mazowsza.

6. NAGRODY
Zwycięzcy ( miejsca od 1 do 3) I etapu zarówno w kategorii chłopców i
dziewcząt otrzymują nagrody rzeczowe (równowartość nagrody pieniężnej) i
puchary.
W Lidze Szosowej Mazowsza, będą nagradzani ( medale ) zawodnicy i
zawodniczki poszczególnych kategorii ( miejsca od 1 do 3)
7. ŚWIADCZENIA DLA ZAWODNIKÓW
W ramach startu zawodnik otrzymuje:
- przejazd oznakowaną trasą
- numer startowy
- zabezpieczenie medyczne. Najbliższy szpital : Szpital Powiatowy w
Wołominie, ul. Gdyńska 1/3
- bufet regeneracyjny na mecie

