REGULAMIN Wyścigu Warszawska Olimpiada Młodzieży

I.

CEL WYŚCIGU

- Celem wyścigu jest popularyzacja sportu kolarskiego na terenie woj. mazowieckiego
- Zachęcenia młodzieży do czynnego uprawiania kolarstwa.

II.

ORGANIZATOR

- NOSIR
- Mazowiecko-Warszawski ZKol Warszawa
-RKS family Active
- WKK

III.

TERMIN WYŚCIGU

- Wyścig ze startu wspólnego rozegrany zostanie 28.10. 2018r. w godz. 13-16.00
- Start – Meta – biuro zawodów mieścić się będzie w Dobczynie Szkoła Podstawowa ul.Mazowiecka
67 biuro czynne będzie od godziny 12

IV.

UCZESTNICTWO I ZGŁOSZENIA

- W wyścigu uczestniczyć mogą zawodnicy i zawodniczki w kategoriach:
Młodzik,Młodziczka Juniorka Młodsza,Żak,Żakini, Junior Młodszy, Junior, Juniorka
- Startujący musza posiadać licencje na 2018 oraz aktualne badania sportowo-lekarskie.
- Zawodnicy obowiązkowo startują w kaskach tzw. twardych
Zgłoszenia uczestników : akces-sport.pl do 26.10.2018r
Bezpośrednio przed wyścigiem w biurze zawodów

V.

SPOSÓB PRZEPROWADZENIA WYŚCIGU

Wyścig rozegrany zostanie zgodnie z przepisami PZKol po trasie:
11 km
na następujących dystansach:
- Zak,Żaczka ,Młodziczka 1 runda
-Młodzik,,Juniorka Młodsza 3 rundy
Juniior Młodszy, Juniorka, Junior 3 rundy
Dla Klubów Waeszawskich prowadzona będzie dodatkowa klasyfikacja w ramach Warszawskiej
Olimpiady Młodzieży zawodnicy z Warszaskich klubów za zwycięstwa w[poszczególnych wyścigach
otrzymują medale .
Samochody techniczne poruszać się będą wg ilości zawodników z poszczególnych klubów na danym
wyścigu

VI.

PROGRAM MINUTOWY

12.45 odprawa techniczna
13.00.Start kat .Żak, Żaczka, Młodziczka 11 km

13.45 Start kat Młodzik Juniorka Młodsza 33 km
13.40 Start kat Junior Młodszy, Juniorka ,Junior 33 km
15.30 dekoracje zakończenie zawodów

VII. NAGRODY
- dekorowanych będzie 3 najlepszych zawodników w każdej kategorii
Puchary lub medale

VIII. RADIO WYŚCIGU
- brak.

IX. POMOC TECHNICZNA
- organizator nie zapewnia neutralnych wozów pomocy technicznej,
- dopuszcza się wozy techniczne – kolejność losowana podczas Odprawy tech., p
- dysponenci wozów technicznych muszą posiadać licencje PZKol/OZKol

X. KOMSJA SĘDZIOWSKA
- wyznacza KS MWZKol

XI. LIMIT CZASU
/w klasykach/ Zgodnie z art. 2.3.039 Przepisów Sportowych limit czasu wynosi 8 % i zawodnicy poza
tym limitem nie będą uwzględnieni w wynikach.
W szczególnych okolicznościach limit czasu może być zwiększony

XII. WYKAZ SZPITALI
-Powiatowy Szpital w Wołominie Gdyńska 1

XIII.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

- wyścig rozegrany będzie przy ruchu ograniczonym, poza kolumną wyścigu obowiązują zasady ruchu
drogowego,
- wyścig zaliczany jest do Chalange’u MWZKol i punktowany wg. regulaminu MWZKol,
- we wszystkich sprawach spornych nie objętych regulaminem decyduje Sędzia Główny w
porozumieniu z organizatorem,
- każdy uczestnik startuje na własną odpowiedzialność,
- wszyscy zawodnicy powinni 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.
- wyścig zaliczany jest do Challengu MWZKolo
- odpowiedzialny za organizację – Dyrektor wyścigu Dariusz Biernacki
tel. 603615207
Regulamin zatwierdzony dnia .........................

