REGULAMIN
WYŚCIGU KOLARSKIEGO MINI – MAZOVIA TOUR
1. ORGANIZATOR:
Stowarzyszenie Wspierania i Rozwoju Sportu „Mazovia Team”
LUKS Trójka Piaseczno
Dyrektor Wyścigu: Marcin Wasiołek tel. 501 550 347
Adres organizatora: 01-494 Warszawa, ul. Waldorffa 29. Tel. (22) 499-55-46, fax (22) 499-54-06
E-mail: mazoviateam@interia.pl
Wyścig odbywa się zgodnie z przepisami UCI i PZKol.
2. UCZESTNICTWO:
W wyścigu mogą wziąć udział:
• Kategoria żak/żakini 12 lat ( roczniki2008-2009)
• Kategoria młodzik/młodziczka chłopcy (13 – 14 lat)( roczniki 2006-2007)
• Kategoria juniorki młodsze (15 – 16 lat) ( roczniki 2005-2004)
Wszyscy uczestnicy muszą posiadać licencję Polskiego Związku Kolarskiego, a zawodniczki i
zawodnicy także ważne badania lekarskie.
3. BIURO WYŚCIGU:
15 lipca - I ETAP – Teresin, Al. XX-lecia (przy stadionie)
16 lipca - II ETAP – Warszawa, ul. Puławska 266
17 lipca - III ETAP – Grodzisk Maz., ul. Montwiłła (przy pływalni)
18 lipca - IV ETAP – Kozienice, ul. Legionów 4
Przedstawiciele ekip podczas akredytacji muszą potwierdzić start przedstawiając stosowne
dokumenty.
4. POMOC TECHNICZNA I RADIO WYŚCIGU:
Na etapie I, III, IV samochody techniczne będą mogły zabezpieczać i udzielać pomocy wg
obowiązujących przepisów. Radio tylko dla sędziów i służb zabezpieczenia.
5. ZASADY PRZEPROWADZENIA WYŚCIGU:
• O kolejności na etapach i w klasyfikacji generalnej zdecyduje liczba zdobytych punktów
wg zasady, że liczba uczestników to liczba punktów do zdobycia . Ostatni otrzymuje 1
pkt., a każdy kolejny o jeden więcej. Zwycięzcy etapu otrzymają premię 5 pkt.
• Do klasyfikacji końcowej będą wliczani również uczestnicy, którzy nie wystartują we
wszystkich etapach. Regulamin nie przewiduje takiego obowiązku
• Zawodniczki i zawodnicy, którzy wezmą udział we wszystkich etapach otrzymają premię
5 pkt. do klasyfikacji końcowej
• Z uwagi na Covid-19 obowiązują szczególne zasady bezpieczeństwa: w

miasteczku wyścigowym, przy zapisach należy zachować odpowiednie odległości,
noszenie maseczek lub innych zabezpieczeń na twarz. Przy starcie i bezpośrednio
podczas wyścigu maseczki nie obowiązują.

6. NAGRODY:
• Na etapie dyplomy otrzymają zawodniczki i zawodnicy za miejsca 1 -3. W klasyfikacji
końcowej nagrody rzeczowe + trofea sportowe otrzyma 5 młodzików, 3 młodziczki, 3
juniorki młodsze; 3 żaków, 3 żakinie – Warunkiem otrzymania nagród jest

sklasyfikowania min. 5 zawodników/-czek w danej kategorii.
•

Puchar za I miejsce otrzymają zwycięskie drużyny. Zdecyduje łączna suma punktów
trzech najlepszych zawodników, a w przypadku równej liczby - wyższe miejsce
zawodniczki/zawodnika w klasyfikacji indywidualnej. W klasyfikacji drużynowej będą
uwzględniane zespoły, w których wystartuje minimum troje zawodniczek lub
zawodników (klasyfikacja łączona).

7. ZASADY ZABEZPIECZANIA WYŚCIGU:
• Wszyscy zawodnicy jadący poza kolumną wyścigu zobowiązani są do przestrzegania
przepisów ruchu drogowego
• Wyścig rozgrywany jest w ograniczonym ruchu drogowym. Ruch poprzeczny i przeciwny
zamykany jest na czas przejazdu czołówki peletonu i zawodniczek i zawodników ze
stratą mniejszą niż 5 minut
• Uczestnicy wyścigu muszą zadbać o ubezpieczenia własne i swoich pojazdów.
Organizator ich nie zapewnia
• Etap II rozgrywany będzie przy zamkniętym ruchu kołowym.
• Wszyscy kierowcy samochodów i motocykli biorący udział w wyścigu muszą stosować
wytyczne zgodnie z Art. 2.2.038 przepisów UCI
8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki losowe podczas dojazdu uczestników na
zawody i powrotu z nich
Wyścig odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zaginione w trakcie trwania wyścigu
Wszyscy zawodnicy proszeni są o niezaśmiecanie trasy wyścigu i troskę o środowisko naturalne
Zawodnik ma obowiązek przyczepić numery startowe zgodnie z zaleceniem sędziów i
organizatora
Uczestnik wyścigu podpisując kartę zgłoszeniową i uiszczając opłatę startową akceptuje warunki
niniejszego regulaminu
Organizator wraz z sędzią głównym zastrzega sobie prawo do interpretacji Regulaminu i do jego
zmian
W sprawach nie ujętych w regulaminie decyduje organizator.
SZPITALE:
Warszawa:
1. Szpital Grochowski SPZOZ, ul. Grenadierów 51/58
2. SPSK im. Orłowskiego, ul. Czerniakowska 231
3. Szpital Czerniakowski, ul. Stępińska 19/25
Grodzisk Maz.:
Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Szpital Zachodni
ul. Daleka 11
Teresin:
Szpital Powiatowy w Sochaczewie, ul. Batalionów Chłopskich 3/7
Kozienice:
Szpital Powiatowy w Kozienicach, ul. Gen. Wł. Sikorskiego 10

tel. +48 22 810 92 09
tel. +48 22 584 11 12
tel. +48 22 318 60 00
tel. + 48 22 755 90 49

tel. +48 46 864 95 00
tel. +48 48 614 82 34

PROGRAM
WYŚCIGU KOLARSKIEGO MINI – MAZOVIA TOUR

15 lipca środa

I ETAP TERESIN – 21 KM (1 runda)
Al. XX-lecia przy stadionie

15.00 – 17.00
17.30
18.30
19.00

akredytacja zawodników, biuro wyścigu (namiot)
start wyścigu
przyjazd na metę
ceremonia nagradzania zwycięzców

16 lipca czwartek

II ETAP - WARSZAWA jazda indywidualna na czas - 2,4 km
ul. Puławska 266; Tor Wyścigów Konnych Służewiec

15.00 - 17.00

18.00
19.00

akredytacja zawodników – biuro wyścigu w namiocie, rejon startu i
mety
Po godz. 16.00 wjazd i wejście wyłącznie od ul. Poleczki. Parking
przy biurze Torów
start pierwszego zawodnika
nagradzanie zwycięzców

17 lipca piątek

III ETAP GRODZISK MAZ. – 20 KM (1 runda)

15.00 – 17.00
17.30
18.30
19.00

akredytacja zawodników, biuro wyścigu przy pływalni ul. Montwiłła
start wyścigu
przyjazd na metę
ceremonia zakończenia wyścigu

18 lipca sobota

IV ETAP KOZIENICE – 31 KM (1 runda)
ul. Legionów 4 (przy pływalni)

9.30 – 10.30
10.45
12.30
13.30

akredytacja zawodników, biuro wyścigu (namiot)
start wyścigu
przyjazd na metę
ceremonia zakończenia wyścigu

UWAGA!!!

