MISTRZOSTWA MAZOWSZA
WARSZAWSKA OLIMPIADA MŁODZIEŻY
W KOLARSTWIE PRZEŁAJOWYM
WARSZAWA – WAT
10 LISTOPADA 2018
1. Cel imprezy:
 wyłonienie regionalnych mistrzów kolarstwa przełajowego
 popularyzacja kolarstwa przełajowego
 promocja aktywności rowerowej
2. Termin i miejsce zawodów:
 10 listopada 2018 r.
 Warszawa – Bemowo, WAT, ul. Kartezjusza 1
3. Organizator:
01-494 Warszawa, ul. J. Waldorffa 29
tel. 22 499 55 46
e-mail: legia.cycling@interia.pl
http://legia-kolarstwo.pl/
https://www.facebook.com/LegiaKolarstwo/
4. Uczestnictwo:
W zawodach startować mogą:
 zawodnicy posiadający licencję PZKol w kategoriach: żak, młodzik, junior
młodszy, junior, orlik, elita
5. Sposób przeprowadzenia wyścigu:
 zawodnicy będą jeździć na czas na rundzie 1800 , a o miejscu zdecyduje
kolejność na mecie
 Zawodnicy rywalizujący w ramach Mistrzostw Mazowsza i Warszawy startują z
sektora wyznaczonego przez Organizatora w kolejności: Żak, Młodzik, młodziczka,
junior młodszy, junior, orlik, elita. Informacja o wyznaczonym sektorze będzie
dostępna u organizatora wyścigu .





ostatnie okrążenie będzie sygnalizowane dzwonkiem
zawodnicy zdublowani nie będą usuwani z trasy i będą klasyfikowani, aż do
momentu przekroczenia linia mety przez zwycięzcę wyścigu,
czas jazdy dla kategorii:
 żak – 2 okrążenia
 20 min. - młodzik / młodziczka






30 min. – junior młodszy / juniorka młodsza
40 min. – junior / elita kobiety / juniorka
50 min. - orlik
60 min. – elita

6. Zasady finansowania:
 koszty organizacji zawodów oraz zakupu nagród ponosi KK Legia 1928
 opłaty startowe:
 licencja PZKol/ OZKol żak, młodzik, junior młodszy, junior, orlik,
elita wg stawek PZKol
7. Nagrody:
 W każdej kategorii za miejsca 1-3 medale, oddzielnie WOM – Mistrzostwa
Mazowsza
8.

Warunki uczestnictwa:
 Sprzęt
 Zawodnicy z licencją PZKol/ OZKol żak, młodzik, junior młodszy rower dowolny; kategorie junior, orlik, elita – rower przełajowy
 w zawodach nie mogą uczestniczyć zawodnicy odbywający karę nałożoną
przez PZKol i inne związki sportowe
 każdy zawodnik staruje na własną odpowiedzialność, osoby niepełnoletnie na
odpowiedzialność rodziców, opiekunów prawnych lub opiekunów
zorganizowanych grup sportowych
 start zawodnika w wyścigu równoznaczny jest z wyrażeniem zgody na
stosowanie się do zasad opisanych w regulaminie
 każdy zawodnik startuje na sprawnym rowerze w kasku sztywnym,
 zawodników obowiązują numery z czipem – organizator wypożyczy numery
za pozostawieniem licencji trenera lub innego dokumentu.

9. Pomiar czasu:
będzie używany elektroniczny system identyfikacji pomiaru czasu przejazdu
zawodnika – CHRONOTRACK, który zidentyfikuje zawodnika przejeżdżającego
przez linię mety poprzez numer startowy umieszczony z przodu roweru na kierownicy
i jednocześnie określi czas przejazdu.
10. Program zwodów:
9.00 biuro zawodów czynne w namiotach przy trasie wyścigu, ul. Kartezjusza 1
11.00
start kategorii żak
11.30
start kategorii młodzik/młodziczka
12.00
start kategorii junior młodszy/juniorka młodsza
12.40
start kategorii junior / elita kobiety / juniorka

13.30
start kategorii orlik
14.30
start kategorii elita
Ceremonie nagradzania sukcesywnie po zakończeniu każdego wyścigu, po
zatwierdzeniu wyników przez SG.
11. Postanowienia końcowe:
 każdy uczestnik startuje na własną odpowiedzialność
 wszyscy powinni być ubezpieczeni
 organizator nie ponosi odpowiedzialności na rzeczy zagubione lub skradzione
podczas zawodów
 w sprawach spornych nie objętych niniejszym regulaminem decyduje
organizator w porozumieniu z sędzią głównym zawodów
12. Szpital:
Szpital Bielański im. ks. J. Popiełuszki; 01 – 809 Warszawa, ul. Cegłowska 80
tel. (22) 56-90-500
Odpowiedzialnym za przeprowadzenie zawodów jest Marcin Wasiołek; tel. 501 550 347

Organizator:
Klub Kolarski Legia 1928
http://www.legia-kolarstwo.pl/

