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LUBICZ, 10 PAŹDZIERNIKA 2021 R.

1. CEL WYŚCIGU
 integracja zawodników i działaczy kolarstwa Województwa Kujawsko –
Pomorskiego,
 popularyzacja kolarstwa na terenie Gminy Lubicz,
 wyłonienie zwycięzców XIII Integracyjnego Kryterium Asów,
 wspólny start z gwiazdami światowego kolarstwa.
2. ORGANIZATOR WYŚCIGU
 CCC Copernicus Akademia Michała Kwiatkowskiego Toruń,
 KS Sprint Grębocin.
3. WSPÓŁORGANIZATORZY
 Zespół Szkół nr 1 w Lubiczu Górnym,
 Kujawsko Pomorskie Zrzeszenie LZS,
 OSP z terenu Gminy Lubicz,
 Wójt Gminy Lubicz
4. WSPIERAJĄCY IMPREZĘ
 Starosta Powiatu Toruńskiego,
 Kujawsko-Pomorskie Stowarzyszenie Związków Sportowych w Bydgoszczy,
 Kujawsko - Pomorski Związek Kolarski w Toruniu,
 Zbigniew Barcikowski, Prodziekan WSKFiT, Radny Gminy Lubicz,
 Energoterm Sp. z o.o.,

 Seban Serwis Opon i Mechanika Pojazdowa
 UKS Copernicus Toruń- Akademia Michała Kwiatkowskiego
5. TERMIN I MIEJSCE WYŚCIGU
 Kryterium odbędzie się w niedzielę 10 października 2021 r.
 Biuro wyścigu: Zespół Szkół nr 1 w Lubiczu Górnym.
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6.

UCZESTNICTWO
 Prawo startu w zawodach mają zawodnicy posiadający aktualną kartę zdrowia
sportowca, licencję na rok 2021, wypełnioną ankietę covid kategorii:
 żakini,
 żak,
 młodziczka,
 młodzik,
 junior młodszy,
 juniorka młodsza
 juniorka
 junior,
 Prawo do startu mają amatorzy/dzieci zapisani w biurze zawodów z wypełnioną
ankietą covid zał. nr 1.
 Przed wyścigami zawodników w wyżej wymienionych kategoriach odbędą się
wyścigi dla dzieci.

7. ZGŁOSZENIA
 Dla zawodników licencjonowanych zgłoszenia przyjmowane będą elektronicznie
do dnia 06-10-2021 r na stronie www.kpzkol.pl
 pozostałe zgłoszenia przyjmowane będą w dniu zawodów w biurze wyścigu w
Zespole Szkół nr 1 w Lubiczu Górnym w godz.10:45 -12:00.
8. SPOSÓB PRZEPROWADZENIA WYŚCIGÓW
 Wyścigi zostaną przeprowadzone zgodnie z niniejszym regulaminem w formie
kryterium ulicznego na rundzie o długości 1200 m przy ruchu całkowicie
zamkniętym,
 Trasa wyścigu przebiegać będzie ulicami: Piaskową, Polną, Lipnowską i Bankową
ze startem i metą na ul. Piaskowej,
 Zawodnicy zdublowani będą wycofywani z wyścigu z jednoczesnym zaliczeniem
udziału w kryterium,
 Przeprowadzone zostaną wyścigi:
 I wyścig rodzinny:
- dzieci poniżej 2014r
- rodzic + dziecko
*dekoracja w miejscu start/meta bezpośrednio po zakończeniu rywalizacji.
 II wyścigi w ramach Ligi UKS, kategorie:
 żakini
 żak
 młodziczka
 młodzik
 III wyścig – start wspólny kategorii:
 VIP
 Samorządowiec
 Kobiety: j.mł, juniorki, orliczki, elita kobiet
 IV wyścig – start wspólny kategorii:
 junior młodszy,
 juniorka młodsza
 juniorka
 elita kobiet
 junior
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 orlik
 elita
 trener-nauczyciel
 Zawodników uczestniczących w Kryterium Asów uprasza się o start w koszulkach
Mistrzów Polski, Europy, Świata czy innych zdobytych w różnych klasyfikacjach
bez względu na rok ich zdobycia.
9. DŁUGOŚĆ TRAS
 Wyścig rodzinny – 4 okrążenia 4,8 km
 Wyścig dzieci – 300m
 Liga UKS
 żakini, żak – 5 okrążeń, 6 km
 młodziczka – 6 okrążeń, 7,2 km
 młodzik – 8 okrążeń, 9,6 km
 VIP, samorządowiec, juniorki młodsze, juniorki, elita kobiet –10 okrążeń, 12 km,
VIP, samorządowiec 5 okrążeń, 6km
 junior młodszy, junior, orlik, elita, trener/nauczyciel – 16 okrążeń, 19,2 km
10. ZASADY ROZGRYWANIA KRYTERIUM
 Wyścigi dzieci/rodzinny –„na kreskę”
 Wyścigi w ramach Ligi UKS:
 żakini, żak – „na kreskę”
 młodziczka – 3 i 6 okrążenie punktowane 2, 1
 młodzik – 4 i 8 okrążenie punktowane 2,1
 Pozostałe wyścigi rozgrywane będą „na kreskę”.
11. NAGRODY
 Nagradzani są zawodnicy zajmujący trzy pierwsze miejsca w każdym z wyścigów.
 Wyścig rodzinny- puchary
 Wyścig dziecięcy- medale
 żakini, żak, młodziczka, młodzik – puchary
 samorządowiec/VIP, elita kobiet, juniorki, juniorki mł. – puchary
 junior młodszy, junior, orlik/elita– puchary

12. ZASADY FINASOWANIA WYŚCIGU
 Koszty organizacji Kryterium Asów ponoszą organizatorzy,
 Dojazd na wyścig we własnym zakresie.
13. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 W kryterium mogą brać udział tylko zawodnicy ubezpieczeni od następstw
nieszczęśliwych wypadków – OC i NW,
 Komisję sędziowską zapewnia organizator,
 Impreza odbędzie się bez względu na pogodę,
 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki na
trasie kryterium,
 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zaginione i pozostawione bez
opieki przed, w trakcie trwania i po imprezie,
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 Organizator ma wyłączne prawo do interpretacji niniejszego regulaminu do jego
zmian; w sprawach nie objętych regulaminem decyduje sędzia główny w
porozumieniu z organizatorem,
 Dla wszystkich uczestników organizator przewiduje posiłek.
14. PROGRAM MINUTOWY
 10:45-12:00 – zapisy zawodników w biurze zawodów,
 12.15- wyścig dzieci
 12.25- wyścig rodzinny
 12.50- start kategorii żakini
 13.15- start kategorii żak
 13:40 - start kategorii młodziczka
 14:10 – start kategorii młodzik
 14:40 – start kategorii VIP/samorządowiec, elita kobiet, juniorki, juniorki mł.
 15.15 – start kategorii junior młodszy, junior, orlik, elita, nauczyciel/trener
 16:30 - zakończenie zawodów i wręczenie nagród w miejscu startu/mety
15. KONTAKT Z ORGANIZATOREM
 Łukasz Ochocki tel. 504 457 946
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Załącznik nr 1
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