WYŚCIG KOLARSKI
O PUCHAR WÓJTA
GMINY BRZUZE
REGULAMIN WYŚCIGU

I. Cel wyścigu
• promocja Gminy Brzuze
• popularyzacja kolarstwa wśród młodzieży
• zdobywanie punktów do klasyfikacji ligi UKS
• integracja zawodników i działaczy kolarstwa województwa kujawsko
– pomorskiego
• zapewnienie kalendarza imprez
II. Termin i miejsce
• 12. 09. 2021 Radzynek (Szkoła Podstawowa)
III. Organizatorzy
• Gminny Klub Sportowy Pojezierze Brzuze
• Urząd Gminy Brzuze
• Szkoła Podstawowa w Radzynku
IV. Współorganizatorzy
• TKK Pacific
• Kujawsko-Pomorski Związek Kolarski
• Kujawsko-Pomorskie Zrzeszenie LZS

V. Uczestnictwo
W zawodach prawo startu mają zawodnicy kategorii
- żakini (2009 i młodsi)
- żak (2009 i młodsi)
- młodziczka (2007-2008)
- młodzik (2007-2008)
VI. Sposób przeprowadzania wyścigu
Wyścig zostanie rozegrany zgodnie z przepisami PZKol
i
niniejszym regulaminem na trasie:
Radzynek (Szkoła Podstawowa) START –dojazd na rundę Żałe –Kleszczyn Piskorczyn -Radzynek(Szkoła Podstawowa) META Runda (9 km)
• Żakini 2 rundy (18km)
• Żak 2 rundy (18km)
• Młodziczka 2 rundy (18 km)
• Młodzik 3 rundy (26km)
VII. Zgłoszenia
Przyjmowane będą do dnia 10.09.2021 wyłącznie przy pomocy formularza
na stronie kpzkol.pl
VIII. Program minutowy
09.00 - 10.15 - weryfikacja dokumentów w biurze wyścigu
10.30 - odprawa techniczna
11.00 - start kategorii żakini + młodziczka 2 rundy (18 km)
11.45 - start kategorii żak 2 rundy (18 km)
12.30 - start kategorii młodzik 3 rundy (26 km)
14.00 - zakończenie wyścigu, podsumowanie.

IX. Postanowienia końcowe
• Wyścig zostanie przeprowadzony zgodnie z rozporządzeniem Rady
Ministrów w sprawie postanowienia ograniczeń, nakazów w związku
z występowaniem stanu pandemii
• Wszyscy uczestnicy wyścigu muszą być ubezpieczeni od następstw
nieszczęśliwych wypadków przez macierzyste kluby.
• Kolarze i inni uczestnicy wyścigu zobowiązani są do przestrzegania
przepisów Kodeksu drogowego.
• W sprawach spornych decyduje Sędzia Główny
w porozumieniu z organizatorem wyścigu.
• Wyścig zostanie rozegrany przy ruchu częściowo ograniczonym.
• Organizator nie ponosi odpowiedzialności za spowodowane z winy
uczestnika wypadki oraz zagubione podczas imprezy przedmioty.
• Osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie wyścigu jest
Karol Górski tel. 504 239 454
Michał Czachorski tel. 668 010 604
• Kolumnę każdego wyścigu zabezpiecza oznakowany samochód
z ratownikiem medycznym
• Szpitale
- SPZOZ im. Franciszka Dłutka w Rypinie 3 Maja 2,
87-500 Rypin Tel. 54 230 87 00
- Szpital Powiatowy w Golubiu-Dobrzyniu Koppa 1E,
87-400 Golub-Dobrzyń Tel. 56 683 22 91

regulamin zatwierdzony dnia 2.09.2021 r.

Organizator

