POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki spowodowane
przez zawodników lub osoby towarzyszące w trakcie trwania wyścigu.

Dojazd do miejsca startu:

W kierunku Tucholi za obwodnicą w prawo
lub w kierunku Gdańska za mostem na Wdzie w lewo

REGULAMIN

XVIII Wyścig kolarski
Jazda na czas

Wszelkie informacje na temat wyścigu:
www.sportwswieciu.pl

Kontakt z organizatorem:
Anna Herman, tel. 504 237 141

Na dwóch kołach wyścig ukończyłem,
ze swoimi słabościami duchem zwyciężyłem!

22 sierpnia 2021

PROGRAM ZAWODÓW
ORGANIZATOR:
Burmistrz Świecia
Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Świeciu

TERMIN WYŚCIGU

- 22.08.2021R.

ZASADY ROZGRYWANIA WYŚCIGU
1. Wyścig zostanie rozegrany zgodnie z przepisami PZKol.
2. Po trasie wyścigu mogą poruszać się jedynie zawodnicy.
3. Kolejność startu ustalona zostanie przez organizatora wyścigu i podana na
odprawie technicznej.
4. Zawodnicy startują w jednakowych odstępach czasu (co 1 min.), możliwe
większe odstępy między poszczególnymi kategoriami.
5. Każdy zawodnik musi przybyć do miejsca sprawdzania listy startowej razem ze
swoim rowerem, nie później niż na 15 min. przed wyznaczonym startem.
6. Zawodnik musi wystartować zgodnie z wyznaczonym czasem startu. Czas
zawodnika, który spóźni się na start będzie liczony od czasu wyznaczonego dla
niego na start.
7. Jeżeli jeden zawodnik zostanie doścignięty przez drugiego, nie może on
korzystać z jego prowadzenia.
8. Zawodnik wyprzedzający musi zachować odstęp boczny, co najmniej
2 m od zawodników wyprzedzanych, a po 1 km zawodnik
wyprzedzony musi jechać co najmniej 25 m za zawodnikiem, który go
wyprzedzi.
9. Zawodnicy nie mogą sobie wzajemnie pomagać.
10. Każdy zawodnik musi posiadać kask oraz aktualne badania lekarskie
(w przypadku braku badań-podpisanie oświadczenia podczas weryfikacji).
11. W przypadku osób niepełnoletnich wymagana jest pisemna zgoda
rodziców lub opiekunów prawnych.
TRASA WYŚCIGU
START/META przy OSP Sulnówko \ NAWRÓT w Kozłowie
Całkowita długość trasy - 6 km
UCZESTNICTWO
W wyścigu mogą startować następujące kategorie:
• Masters M 30, M 40, M 50, M 60, M 70
• Amatorzy bez licencji

- mężczyźni (16-39 lat, 40-59 lat, 60 -69 lat i powyżej 70 lat)
- kobiety(16 - 49 i powyżej 50 lat)
• VIP oraz Księży
Start pierwszej grupy (kategorii) - godz. 1100. Kolejność startu poszczególnych kategorii
zostanie ustalona i podana na odprawie technicznej.
OPŁATA STARTOWA
Według kategorii:
• Masters 30, 40, 50, – 30 zł
• Masters i Amator bez licencji 60 i 70 – 15 zł
• Amator bez licencji – 30 zł
• Mieszkańcy Gminy Świecia bez opłaty wpisowej
(Opłata pobierana w dniu zawodów podczas weryfikacji)
ZGŁOSZENIA I ZAPISY
- Drogą elektroniczną na adres email: sport@oksir.com.pl
- Telefonicznie bądź sms-em u organizatora: Anna Herman: 504-237-141
Do dnia 18.08.2021r.
WERYFIKACJA

W dniu zawodów w godz. 900 -1030 w OSP Sulnówko
Adres: Sulnówko 54A – na trasie Świecie – Drzycim (zakręt w lewo na
PUO Eko-Wisłę)
SKŁAD KOMISJI SĘDZIOWSKIEJ
Komisję sędziowską zaprasza organizator z grona sędziów PZKol i OZKol.
ZMIANY REGULAMINU
Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany niniejszego regulaminu
w porozumieniu z sędzią głównym. W przypadku jakichkolwiek zmian
w regulaminie zostaną one przedstawione na odprawie technicznej.
NAGRODY
Medal dla każdego uczestnika, który ukończy wyścig.
Puchary dla pierwszych trzech zawodników w każdej kategorii wiekowej oraz
nagroda dla zwycięzcy. Wśród uczestników zostanie rozlosowanych 15 nagród
rzeczowych i niespodzianki.
ZAKOŃCZENIE WYŚCIGU I WRĘCZENIE NAGRÓD
Wręczenie pucharów i nagród odbędzie się po przyjeździe ostatniego
zawodnika na mecie.

MAPA
„MOCNI W WIERZE NA ROWERZE” 22.08.2021r.
META

START

