VII Międzynarodowe Kryterium Uliczne
XVII Memoriał Szymona Wołocha

Grudziądz 7 sierpień 2020
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REGULAMIN
I. CEL WYŚCIGU
promocja Miasta Grudziądza
uczczenie pamięci Szymona Wołocha
popularyzacja kolarstwa wśród młodzieży,
zdobywanie punktów do klasyfikacji Ligi UKS
zapewnienie realizacji kalendarza imprez w klubach.

II. TERMIN I MIEJSCE
W/w wyścig odbędzie się w dniu 07.08.2020 w godzinach 1530 – 2000 w Grudziądzu
ulicami:
ul.Hallera-brama wjazdowa do jednostki wojskowej (START) – ul. Hallera-wjazd na
ul. Żwirki (nawrót) – ul. Hallera-przed rondem W.Pileckiego (zakręt w lewo) –
ul.Hallera (META)

III. ORGANIZATOR
Ministerstwo Sportu – wspierające finansowo
ALKS „STAL” Grudziądz
Urząd Miasta Grudziądz
Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia Grudziądz
P.H.U „Feniks” Grudziądz
„OCETIX” Grudziądz
„EKOSYSTEM CHEMIA” Grudziądz
Firma „EBAR” Grudziądz
Kujawsko-Pomorski Związek Kolarski w Toruniu
Kujawsko-Pomorskie Zrzeszenie LZS w Toruniu.

IV. UCZESTNICTWO
Obowiązkowe przedstawienie ankiety o stanie zdrowia zawodników i osób
towarzyszących ( trener, mechanik ).
W wyścigu prawo startu mają zawodnicy kat.:
- kobiety ELITA
- juniorka (2002 – 2003)
- junior (2002 – 2003)
- juniorka mł.(2004 – 2005)
- junior mł. (2004 – 2005)
- żakinie (2008 i młodsze)
- żak (2008 i młodsi)

V. SPOSÓB PRZEPROWADZENIA WYŚCIGU
1) Wyścig zostanie rozegrany zgodnie z przepisami PZKol i niniejszym regulaminem
na trasie okrężnej:
ul.Hallera-brama wjazdowa do jednostki wojskowej (START) – ul. Hallera-wjazd
na ul. Żwirki (nawrót) – ul. Hallera-przed rondem W.Pileckiego (zakręt w lewo) –
ul.Hallera (META)

-3w następujących kategoriach:
- Kobiety OPEN
– 35,0 km ( 25 rund x 1,4) KL. 1.15 i 1.16
- junior
– 35,0 km ( 25 rund x 1,4) KL. 1.14
- juniorka młodsza
– 14,0 km ( 10 rund x 1,4) KL. 1.19
- junior młodszy
– 21,0 km ( 15 rund x 1,4) KL. 1.17
- żakini
– 7,0 km ( 5 rund na kreskę)
- żak
– 7,0 km ( 5 rund na kreskę)
2) Wyścigi w kategoriach: juniorka młodsza, junior młodszy, junior, kobiety OPEN będą
rozgrywane jako kryterium wg. następujących zasad punktowych:
- co piąte okrążenie
I m – 5pkt, II m – 3pkt, III m – 2pkt i IV m – 1pkt
( kobiety ELITA, juniorka, junior i junior mł. )
- pozostałe okrążenia
I m – 2pkt i II m – 1pkt
3) Do klasyfikacji generalnej w kategorii juniorek, zawodniczki na mecie ostatniego
okrążenia zdobywają dodatkowe punkty zgodnie z zajętymi miejscami w swojej
kategorii wiekowej wg. następującego klucza:
- I m. - 10 pkt., II m. -6 pkt. ,III m.- 4 pkt., IV m. - 2 pkt.
4) Wyścigi w kategorii żakini i żak zostanie rozegrany na kreskę

VI. ZGŁOSZENIA
1) Przyjmowane będą do dnia 04.08.2020 r na adres:

ALKS „STAL”
ul. Sportowców 3
86-300 GRUDZIĄDZ
tel./fax 56 465-13-31
e-mail: biuro@alksstal.org
obowiązkowo pocztą elektroniczną.
2) Dojazd do BIURA WYŚCIGU z ul. Hallera za wiaduktem w prawo na ul. Żwirki
(parking GKM)

VII. NAGRODY
1) Zawodniczki i zawodnicy, którzy zajmą miejsca 1-3 w kategoriach żakini, żak, juniorka
mł. i junior mł. otrzymają puchary.
2) Zawodniczki i zawodnicy, w pozostałych kategoriach otrzymają nagrody pieniężne
według poniższego wykazu a zwycięzcy puchary.
ImII m III m IV m Vm-

KOBIETY ELITA
300,200,150,150,100,-

JUNIORKA
250,200,150,100,50,-

VIII. KARY
W zakresie kar obowiązują przepisy UCI i PZKol

JUNIOR
300,200,150,100,50,-
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IX. KONTROLA ANTYDOPINGOWA
Podczas wyścigu obowiązują przepisy antydopingowe UCI i PZKol:

X. ZASADY ZABEZPIECZENIA
1. Wyścig zostanie przeprowadzony zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia
16.05.2020 w sprawie postanowienia ograniczeń, nakazów w związku z występowaniem
stanu pandemii.
2. Obowiązuje również rekomendacja Polskiego Związku Kolarskiego dotycząca organizacji
wyścigów kolarskich.

XI. PROGRAM MINUTOWY
1300 - 1500 - weryfikacja dokumentów w biurze wyścigu
1530 - odprawa techniczna
1600 - start kategorii żakini
1620 - start kategorii żak
1640 - start kategorii juniorka młodsza
1720 - start kategorii junior młodszy
1800 - start kategorii junior
1850 - start kategorii Kobiety OPEN
1940 - zakończenie wyścigu
Dekoracje odbędą się na linii Start-Meta przed startem do kolejnego wyścigu.

XII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
a) Wszyscy uczestnicy wyścigu muszą być ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych
wypadków przez macierzyste Kluby.
b) Kolarze i inni uczestnicy wyścigu zobowiązani są do przestrzegania przepisów Kodeksu
drogowego.
c) W sprawach spornych decyduje Sędzia Główny w porozumieniu z organizatorem wyścigu.
d) Wyścig zostanie rozegrany przy ruchu zamkniętym.
e) Osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie wyścigu z ramienia klubu jest
Adam Sieczkowski tel. +48605567315
f)

Regionalny Szpital Specjalistyczny ul. Rydygiera 15/17 tel. 56 450-01-19

ORGANIZATOR

