Regulamin
58 Małego Wyścigu Pokoju
Mazowiecko – Warszawskiego Związku Kolarskiego
1 Cel wyścigu
- Popularyzacja kolarstwa wśród dzieci i młodzieży na terenie województwa Mazowieckiego oraz
na arenie ogólnopolskiej
- Wyłonienie zwycięzców indywidualnych i drużynowych
- Rozwój kolarstwa na terenie woj. Mazowieckiego

2. Organizator
Organizatorami poszczególnych etapów są Kluby :
Stowarzyszenie Mazovia Team ( I etap)
GKK Opty Mazowsze Grodzisk Mazowiecki ( II etap)
NOSiR BDC Nowy Dwór Maz. ( III etap)
Klub Kolarski Ciechanów ( IV i V etap)
KS "Huragan" Wołomin ( VI etap )
Całemu wyścigowi patronuje Mazowiecko – Warszawski Związek Kolarski

3. Uczestnictwo
Prawo startu maja zawodnicy w kategorii:
Młodzik chłopcy urodzeni w latach 2002 – 2003, ( dopuszcza się start juniorek młodszych roczniki
2001-2000 )
młodziczka dziewczęta urodzone w latach 2002-2003

posiadający licencje kolarskie na rok 2016 oraz aktualne badania lekarskie
żak , chłopcy i dziewczynki urodzeni 2004- 2005 posiadający aktualne badania lekarskie ( lekarz
sportowy)

4. Terminy i miejsce poszczególnych etapów
I etap – 1.05.2016 Baboszewo
II etap – 3.05.2016 Grodzisk Mazowiecki
III etap –7.05.2016 Nowy Dwór Mazowiecki – (Twierdza Modlin)
IV-V etap – 14.05.2016 Ciechanów
VI etap - 21.05.2016 Wołomin
Organizatorzy poszczególnych etapów dostarczą szczegółowe komunikaty organizacyjne do dnia
20.04.2016r do biura MWZKOL oraz na maila ad1.g23a@gmail.com . O odprawie organizatorów
oraz sędziego głównego wyścigu powiadomimy drogą mailową lub telefoniczną . Odprawa
techniczna dla trenerów odbędzie się w dniu 1.05.2016 w Baboszewie przed startem do 1-go
etapu.

5. Sposób przeprowadzenia wyścigu
Wyścig zostanie rozegrany w systemie punktowym w poszczególnych kategoriach wiekowych
młodzik ,młodziczka , żak-(dz.i chł) w sposób następujący:
Ilość zdobytych punktów - zależy od ilości startujących zawodników i tak jeśli startuje 20
zawodników pierwszy otrzymuje 20+3punkty bonifikaty punków drugi 19 + 2 punkty bonifikaty
trzeci 18 pkt + 1 pkt bonifikaty itd.
Dodatkowo
za ucieczkę 15”- 30” sekund 5 punktów dla każdego zawodnika z ucieczki ,
powyżej 30”- 1’ minuta sekund 10 punktów dla każdego zawodnika z ucieczki
powyżej 1’ minuty 15 punktów dla każdego zawodnika z ucieczki
Wyścig rozegrany zostanie w trzech grupach :
Młodzik ( dopuszcza się udział juniorek młodszych klasyfikacja łączna)
Młodziczka
Żak –żaczka
Zwycięzcą wyścigu zostanie zawodnik lub zawodniczka który /a zgromadzi największą sumę
punktów bez konieczności udziału we wszystkich etapach. Przy równej ilości punktów o wyższym
miejscu decydować będzie zdobyta ilość pierwszych miejsc lub wyższego miejsca w etapie

finałowym. W klasyfikacji drużynowej liczyć się będzie suma punktów zdobyta przez trzech
najwyżej sklasyfikowanych zawodników drużyny na danym etapie.
Drużyna maksymalnie może liczyć 6 zawodników. ( zgłoszenie zawodnika do danej drużyny
musi nastąpić podczas zgłaszania do pierwszego etapu wyścigu.)
Nie ogranicza się ilości drużyn z jednego Klubu.
Start w Małym Wyścigu Pokoju zaliczany będzie zgodnie uchwała Zarządu MWZKOL do rankingu
MWZKOL i na jego podstawie będzie powoływana kadra MWZKOL w kategorii młodzik.

6. Nagrody
Na każdym etapie trzech pierwszych zawodników na mecie w kategorii młodzik i żak otrzymują
nagrody + medal.
Nagrody fundują organizatorzy poszczególnych etapów .
Wykaz nagród etapowych młodzik i młodziczka
I miejsce 100 zł
II miejsce 80 zł
III miejsce 50zł
Wykaz nagród etapowych żak
I miejsce nagrody rzeczowe
II miejsce nagrody rzeczowe
III miejsce nagrody rzeczowe
Wykaz nagród klasyfikacja końcowa
Kategoria młodzik młodziczka
I miejsce 180zł
II miejsce 150zł
III miejsce 120zł
IV miejsce 100zł
V miejsce 100zł
VI miejsce 80 zł
Kategoria żak
I miejsce nagrody rzeczowe

II miejsce

-:-

III miejsce

-:-

IV miejsce

-:-

V miejsce

-: -

VI miejsce

-:-

Na etapach dopuszcza się zamiast nagród pieniężnych na nagrody rzeczowe o porównywalnej
wartości .
Dodatkowo w klasyfikacji końcowej 6 najlepszych zawodników ( młodzik , młodziczka, żak –żaczka)
otrzymują puchary .

7. Postanowienie końcowe
Organizatorzy nie zapewniają noclegów i wyżywienia
Komisję sędziowską wyznacza MWZKOL
Wszyscy zawodnicy starują w sztywnych kaskach ochronnych oraz na odpowiednim przełożeniu
dla kategorii młodzik i żak
Wyścigi zostaną przeprowadzone przy ograniczonym ruchu drogowym ( wyścig ze startu
wspólnego)
Wyścig jazda indywidualna na czas rozegrany zostanie przy całkowicie zamkniętym ruchu
drogowym .
Wszyscy zawodnicy muszą posiadać aktualne ubezpieczenie NW i OC
We wszystkich sprawach nie ujętych niniejszym regulaminem decyduje Sędzia Główny w
porozumieniu z organizatorem poszczególnych etapów
Informacja o poszczególnych etapach ukaże się na stronie internetowej okręgowego Związku
Kolarskiego www.mwzkol.pl

