REGULAMIN
Mazowsze Tour o Puchar Marszałka Województwa Mazowieckiego (Tor Modlin)

1. Nazwa imprezy
Mazowsze Tour o Puchar Marszałka Województwa Mazowieckiego (Tour Bitwa Warszawska
1920), Kryterium uliczne.
2. Cel imprezy
- uczczenie pamięci Bohaterów zwycięskiej Bitwy Warszawskiej w 1920 roku.
- propagowanie zdrowego trybu życia.
- wspieranie pasji i zainteresowań młodzieży i dorosłych.
- promowanie kolarstwa polskiego i międzynarodowego.
3. Organizator
Stowarzyszenie Sportowe Klub Kolarski Panorama Warszawa, ul. Nowogrodzka 7/9, lok. 36,
00-513 Warszawa, NIP: 5211514224
tel. 603 615 207 lub 509 072 982
e mail: tomasz.szygenda@tbw1920.pl
Internet: www.torubitwawarszawska1920.pl
Numer rachunku bankowego:
Santander Bank Polska S.A.
49 1090 2590 0000 0001 3180 9020
a) Dyrektor wyścigu – Dariusz Banaszek
b) Dyrektor ds. organizacyjnych – Dariusz Biernacki tel. 603 615 207
dariusz.biernacki@tbw1920.pl
c) Dyrektor operacyjny – Tomasz Szygenda tel. 509 072 982 tomasz.szygenda@tbw1920.pl
d) Dyrektor marketingu – Karol Bielec tel. 507 345 836 karol.bielec@tbw1920.pl

4. Termin i miejsce
17.08.2019 r. – Tor Modlin, ul. Generała Wiktora Thommee 1B, 05-102 Nowy Dwór
Mazowiecki (teren sąsiadujący z lotniskiem Modlin). Pętla około 3 km.

5. Warunki uczestnictwa w wyścigu/dystanse.
Wyścig dla kategorii:
- dzieci ze szkół podstawowych – 6 km
- żak, żaczka, szkółki kolarskie – 12 km
- młodzik, młodziczka, juniorka młodsza – 15 km
- juniorka, junior młodszy, kobiety amator open – 18 km
- junior, elita kobiet, amator open – 24 km
- elita, u23, masters – 45 km
Biuro zawodów czynne będzie 16 sierpnia Tor Modlin w godz. 16 – 19.00 oraz w dniu
zawodów 17.08 od godziny 8:00 do 12:00. Odprawa techniczna dla Dyrektorów Sportowych i
szefów ekip godz. 11:10.
Zgłoszenia udziału przyjmowane będą najpóźniej do 60 minut przed startem poszczególnych
kategorii.
Uczestnikiem może być osoba, która spełni poniższe warunki:
W biurze zawodów:
- wypełni formularz zgłoszeniowy i dokona wpłaty gotówkowej w przeddzień lub w dniu
imprezy kolarskiej w biurze zawodów.
Za pośrednictwem internetu:
- zarejestruje się przez stronę internetową do 15 sierpnia do godz. 23.59 www.akces-sport.pl
- wniesie przelewem opłatę startową do 15 sierpnia na nr konta: 49 1090 2590 0000 0001
3180 9020

Organizator zwraca się do wszystkich uczestników, aby zakończyli procedurę rejestracyjną do
15 sierpnia. Pozwoli to na bezkolizyjne uczestnictwo i sprawną obsługę.

Każdy z uczestników Mazowsze Tour o Puchar Marszałka Województwa Mazowieckiego jest
zobowiązany do własnoręcznego podpisania w Biurze Zawodów formularza zgłoszeniowego.

Prawo do startu w wyścigu mają osoby:
- w przypadku osób niepełnoletnich zgodę podpisuje rodzic lub opiekun prawny
- posiadają ważne badania lekarskie
- licencje zawodnika PZKol
- prawo startu mają również amatorzy po rejestracji w biurze zawodów po uiszczeniu opłaty
w wysokości 60 zł oraz podpisaniu stosownego oświadczenia.

6. Program minutowy
12.00 - Dzieci ze Szkół Podstawowych
12.30 - Żak, Żaczka, Szkółki Kolarskie
13.00 - Młodzik, Młodziczka, Juniorka Młodsza
13.30 - Juniorka, Junior młodszy, Kobiety Amator Open
14.10 - Junior, Elita Kobiet, Amator Open
15.00 - Elita Mężczyzn, U23, Masters
16.00 - Zakończenie

7. Opłaty startowe
- dzieci i młodzież bezpłatnie
- amatorzy 50 zł
- elita, U-23, Junior, Kobiety oraz Masters opłaty startowe zgodnie z przepisami PZKol

Podczas wyścigów obowiązuje elektroniczny pomiar czasu, każdy z uczestników otrzyma
numer startowy w Biurze Zawodów.

8. Kategorie oraz nagrody
Kategoria Elita Open:
Miejsce 1 – 2 000,00 zł
Miejsce 2 – 1 500,00 zł
Miejsce 3 – 1 000,00 zł

Pozostałe kategorie:
Nagrody rzeczowe
Wszyscy uczestnicy otrzymują pamiątkowy medal.
9. Postanowienia końcowe
Trasa wyścigu będzie rozgrywana przy ruchu zamkniętym
.
Organizator wyścigu nie zabezpiecza zakwaterowania i wyżywienia dla uczestników.
Organizator nie ubezpiecza uczestników wyścigu.
Uczestnicy mają obowiązek posiadania ważnej polisy ubezpieczeniowej OC i NW,
obejmującej leczenie ambulatoryjne i pobyt w szpitalu.
Organizator nie ponosi winy za wypadki losowe zaistniałe w czasie dojazdu na wyścig i
powrotu z wyścigu.
Każdy uczestnik bierze udział w wyścigu na własną odpowiedzialność.
Każdy uczestnik biorąc udział w wyścigu zobowiązuje się do bezwzględnego respektowania
postanowień niniejszego Regulaminu.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zaginione w trakcie wyścigu.
Organizator zapewnia zawodnikom podstawową opiekę lekarską podczas wyścigu.
Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu.
W sprawach nie objętych Regulaminem decyduje Sędzia Główny w porozumieniu z
Organizatorem Wyścigu.
Uwaga: wszyscy uczestnicy mają obowiązek startowania w kaskach sztywnych. W
przypadku osób niepełnoletnich wymagana jest zgoda i obecność podczas wyścigu
rodziców – wzór oświadczenie do otrzymania przed wyścigiem w Biurze zawodów.

