REGULAMIN WYŚCIGU
W SOKOŁOWIE PODLASKIM 12 WRZEŚNIA 2015
O PUCHAR BURMISTRZA SOKOŁOWA PODLASKIEGO
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Organizator.
Sokołowskie Towarzystwo Cyklistów – ul. Słoneczna 2, 08-300 Sokołów Podlaski,
tel. 600 606 888.
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sokołowie Podlaskim
Klasa Wyścigu
Wyścig jest umieszczony w Kalendarzu Mazowiecko-Warszawskiego Związku Kolarskiego
Termin i miejsce.
1. Wyścig kolarski o Puchar Burmistrza Sokołowa Podlaskiego: Sokołów Podlaski, 12
września 2015 r. (sobota), start – 13.00.
2. Biuro Zawodów: Stadion OSiR (Ośrodek Sportu i Rekreacji), ul. Lipowa 54, 08-300
Sokołów Podlaski, tel. 600 606 888.
3. Przyjmowanie zgłoszeń w Biurze Zawodów w dniu zawodów godzina 10.00 – 12.30
(sobota 12.10.2015).
Uczestnictwo.
W wyścigu mają prawo startować amatorzy z licencją kolarską jak i bez licencji PZKol.
Zawodnik niepełnoletni winien posiadać pisemną zgodę rodzica lub opiekuna na start w
wyścigu (zgodę można podpisać w biurze zawodów w dniu imprezy).
Zawodnik posiadający licencję powinien posiadać aktualne badania lekarskie. Zawodnik nie
posiadający licencji i aktualnych badań lekarskich podpisuje oświadczenie o braku
przeciwwskazań zdrowotnych do wzięcia udziału w zawodach oraz o starcie na własną
odpowiedzialność (zaświadczenia dostępne w biurze zawodów w dniu imprezy).
Kategorie wiekowe:
Żak – 11-12 lat, Młodzik – 13-14 lat, Junior Młodszy – 15-16 lat,
Żaczka – 11-12 lat, Młodziczka – 13-14 lat, Juniorka Młodsza – 15-16 lat
Masters open, amatorzy (wpisowe 40 zł)
Zawodników obowiązują kaski sztywne.
Trasa wyścigu.
Wyścig zostanie rozegrany przy otwartym ruchu ulicznym na pętli o długości 6200 metrów
biegnącej ulicami: Ząbkowska, Al. 550-lecia, Kosowska, Ząbkowska.
Masters open – 10 okrążeń/62 km
Juniorzy Młodsi – 8 okrążeń/49,6 km
Młodzik, Młodziczka, Juniorka Młodsza – 6 okrążeń/37,2 km,
Żak, Żaczka – 3 okrążenia/18,6 km,
Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany dystansów poszczególnych wyścigów.
Sposób przeprowadzenia wyścigu:
• Zgodnie z przepisami PZKol oraz niniejszego regulaminu.
• Wyścig w formie przejazdu po zamkniętej pętli/okrążenie (bez lotnych premii).
• Pomiar czasu – system fotofinish.
• Więcej szczegółów dotyczących rozgrywania wyścigu zostanie podanych na odprawie
technicznej przed startem każdego z kolejnych wyścigów.
Mapka z trasą wyścigu stanowi załącznik do niniejszego regulaminu.
Nagrody.
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We wszystkich kategoriach wiekowych (Żak, Żaczka, Młodzik, Młodziczka, Juniorka Młodsza,
Junior Młodszy, Masters open) trzech pierwszych zawodników otrzymuje puchary.
Zasady finansowania.
1. Koszt przyjazdu i zakwaterowania pokrywają uczestnicy.
2. Koszty organizacyjne organizatorzy.
Porządek i bezpieczeństwo
1. Kryterium będzie rozgrywane w warunkach ograniczonego ruchu drogowego ruchu
drogowego.
2. Ruch poprzeczny będzie zamykany na czas przejazdu czołówki i głównego peletonu.
3. Kierowcy pojazdów z kolumny wyścigu zobowiązani będą do podporządkowania się
poleceniom Komisarzy – sędziom i funkcjonariuszom Policji.
Postanowienia końcowe.
1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zaginione lub uszkodzone podczas
trwania zawodów.
2. Każdy zawodnik startuje na własną odpowiedzialność.
3. Wszyscy zawodnicy powinni być ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków
OC i NW we własnym zakresie.
4. Wyścig przeprowadzony zostanie zgodnie z przepisami i ustaleniami PZKol.
5. W sprawach nie objętych niniejszym regulaminem obowiązują decyzje podjęte przez
sędziego głównego w porozumieniu z organizatorami wyścigu.
6. Organizator nie odpowiada za wszelkie szkody i wypadki powstałe podczas trwania
imprezy wyrządzone przez lub na rzecz uczestników wyścigu i osób towarzyszących.
7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zaginione w trakcie
trwania zawodów.
8. Zawodnik startujący w wyścigu wraz z przyjęciem numeru startowego automatycznie
akceptuje regulamin oraz wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych i wizerunku dla
celów promocyjnych imprezy.
9. Komisja sędziowska wyznaczona jest przez MWZKol. Organizator zastrzega sobie prawo
do interpretacji i zmian niniejszego regulaminu w porozumieniu
z Sędzią Głównym zawodów.
SERDECZNIE ZAPRASZAMY
UWAGA!
Najbliższy szpital: Szpital Powiatowy im. Zbigniewa Koprowskiego
w Sokołowie Podlaskim, ul. J. Bosco 5 (wjazd od ul. Piłsudskiego)
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Trasa przejazdu (zamknięta pętla o długości 6,2 km)
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