Regulamin
IV i V etapu 58 Małego Wyścigu Pokoju M–WZKol.
CIECHANÓW – 14 maja 2016 r.
1 Cel wyścigu
- Celem wyścigu jest popularyzacja kolarstwa wśród dzieci i młodzieży na terenie województwa
Mazowieckiego
- Promocja Miasta Ciechanów
- Promocja Gminy Opinogóra oraz Powiatu Ciechanowskiego
- Zachęcanie młodzieży do czynnego uprawiania kolarstwa

2. Organizatorzy
- Kolarski Klub Sportowy Ciechanów
- Urząd Miasta Ciechanów
- Urząd Gminy Opinogóra
- Starostwo Powiatowe Ciechanów
- Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ciechanowie
- Mazowiecko – Warszawski Związek Kolarski

3. Termin wyścigu
- Wyścig jazdy indywidualnej na czas jako IV etap MWP M-WZKol. rozegrany zostanie
w dniu 14 maja 2016 r. w godz. 10.30 – 12.00 na trasie Opinogóra – Pomorze - Opinogóra na
dystansie 5 km. 30 minut po zakończonym wyścigu kat. Młodzik i przesunięciu półmetka nastąpi start
kategorii Żak
- wyścig ze startu wspólnego jako V etap MWP M-WZKol. odbędzie się w dniu 14 maja 2016 r.
w godz. 15.00 – 17.00 – start i meta w miejscowości Opinogóra. 30 minut po zakończonym
wyścigu kategorii Młodzik nastąpi start kategorii Żak.

4. Uczestnictwo i zgłoszenia
Prawo startu maja zawodnicy w kategorii:
Młodzik chłopcy urodzeni w latach 2002 – 2003,
Młodziczka dziewczęta urodzone w latach 2002-2003,
Żak , chłopcy i dziewczynki urodzeni 2004- 2005,
- startujący w wyścigu zawodnicy kategorii młodzik muszą posiadać licencje kolarskie na rok 2016
oraz aktualne badania lekarskie. W kategorii Żak zezwala się na start zawodnikom na podstawie
ważnych badań lekarskich wydanych przez lekarza sportowego.
- zawodnicy obowiązkowo startują w kaskach kolarskich ( twardych ).
- zgłoszenia uczestników – Hala Sportowa Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ciechanowie,
ul. 17 Stycznia 60 c.

5. Sposób przeprowadzenia wyścigu
Start wspólny
Wyścig rozegrany zostanie zgodnie z przepisami PZKol. po trasie: dojazd 1.2 km + runda 12,5 km + powrót
na metę ( 1,2 km ) na następujących dystansach:
Młodzik , Młodziczka – 3 rundy – 39,9 km
Żak – 14,9 km (dojazd i powrót + 1 okrążenie)
- na trasie: Opinogóra Górna – Patory – Trętowo Pełzy – Długołęka – Pokojewo – Sosnowo – Załuże Imbrzyki
– Niemierzyce – Opinogóra Kolonia.
Jazda indywidualna na czas
Młodzik, Młodziczka – 5 km ( z półmetkiem )
Żak – 2,5 km ( z półmetkiem )
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany dystansów poszczególnych wyścigów.

6. Nagrody
Ilość i wysokość nagród zostanie ustalona podczas odprawy technicznej w dniu 14 maja 2016r.
o godz. 9.30 ( w dniu zawodów ).

7. Postanowienie końcowe
- We wszystkich sprawach spornych nie objętych regulaminem decyduje sędzia główny
w porozumieniu z organizatorami.
- Każdy zawodnik startuje na własną odpowiedzialność.
- Wyścig jazdy indywidualnej na czas rozegrany zostanie przy całkowitym zamknięciu
ruchu drogowego.
- wyścig ze startu wspólnego rozegrany zostanie przy ograniczonym ruchu drogowym.
- wszyscy zawodnicy muszą być ubezpieczeni przez macierzyste kluby.
- Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki powstałe podczas wyścigu.
- Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zagubione lub skradzione podczas
trwania zawodów.
- Odpowiedzialny za organizację – Pan Stanisław Jączak – Prezes KKS Ciechanów.
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