REGULAMIN
V Wyścig Kolarski
o Puchar Wójta Gminy Chełmża

Kuczwały 28 maj 2022r.

Cele główne imprezy
•
•
•
•
•

Popularyzacja kolarstwa wśród dzieci i młodzieży z Gminy Chełmża, Powiatu
Toruńskiego i Województwa Kujawsko-pomorskiego.
Realizacja Kalendarza Kujawsko-Pomorskiej Kolarskiej Ligi UKS.
Promocja walorów turystycznych Chełmży i Gminy Chełmży.
Aktywne spędzanie czasu wolnego przez dzieci, młodzież i dorosłych.
Promocja ścieżek rowerowych na terenie gminy.

Termin i miejsce
Wyścig odbędzie się 28 maja 2022r. w Kuczwałach, Gmina Chełmża.

Organizatorzy
•
•
•
•
•

UKS Gminy Chełmża ORKAN w Grzywnie
Urząd Gminy Chełmża
Starostwo Powiatowe w Toruniu
Kujawsko-Pomorskie Zrzeszenie LZS
Kujawsko - Pomorski Związek Kolarski w Toruniu

Współorganizatorzy
•
•

Akademia Michała Kwiatkowskiego Copernicus
OSP z Kuczwały

Wspierający
Diagnotest – Kazimierz Lewandowski
Terkan Polska – Mirosław Kufel
Bio Bike – Bogdan Kondej
SEPPA S.C.

REGULAMIN WYŚCIGU
I.

Uczestnictwo
Prawo startu w wyścigu mają zawodnicy posiadający aktualne badania lekarskie,
licencję kolarską lub legitymację kolarską na sezon 2022.
Kategorie: żak, żakini, młodzik, młodziczka

Zgłoszenia
Zgłoszenia uczestników wyłącznie przez formularz zgłoszeniowy na stronie kpzkol.pl
do czwartku – 26 maja 2022 r. Weryfikacji zgłoszonych zawodników należy dokonać
w dniu startu w biurze wyścigu: Świetlica Wiejska w Kuczwałach.

II.

Trasa wyścigu
Wyścigi zostaną przeprowadzone na trasie okrężnej na terenie miejscowości
Kuczwały drogami gminnymi wojewódzką oraz powiatową : 100529C, 100530C,
2025C, 100544C, 499C, 2026C., runda o łącznej długości, 7500m.
Dystans w kategorii:
Żak-2 rundy =15 km
Żakini-2 rundy= 7,5 km
Młodziczka-3 rundy =23 km
Młodzik-4 rund =30 km

III. Nagrody
Za miejsca od 1 do 3 zawodnicy otrzymają puchary i dyplomy oraz nagrody
rzeczowe.

VII. Sposób przeprowadzenia wyścigów
Wyścigi rozgrywane będą zgodnie z przepisami PZKol. Odbędą się cztery wyścigi.
Pierwszy dla Żaka, drugi dla Żakini, trzeci dla Młodziczki i czwarty dla Młodzika.
Ustawianie grup wyścigowych odbywać się będzie na placu przed świetlicą.

VIII. Program minutowy
9:00 – 10:30 zapisy i weryfikacja zawodników w biurze zawodów.
10:30 – 10:45 odprawa techniczna.
10:45 – 10:55 oficjalne rozpoczęcie zawodów.
11:10 – start Żak
11:40 – start Żakini
12:10 – start Młodziczki
12:50-start Młodzika
14:00 – oficjalne podsumowanie i zakończenie wyścigu.

IX. Postanowienia końcowe
1. Wszyscy uczestnicy wyścigów winni być ubezpieczeni przez macierzyste kluby
od NNW.
2. Uczestnicy imprezy zobowiązani są do zachowania szczególnej ostrożności oraz
podporządkowania się poleceniom służb porządkowych.
3. W sprawach spornych decyduje Sędzia Główny w porozumieniu z
Organizatorem.
4. Wyścigi zostaną przeprowadzone przy ruchu częściowo ograniczonym.
5. Organizator zapewnia podstawową opiekę medyczną.
6.Na czas przejazdu grupy zawodników skrzyżowania będą zamknięte. Pojedynczy
zawodnik musi poruszać się zgodnie z przepisami ruchu drogowego.
7.Obowiązuje przestrzeganie przepisów kodeksu ruchu drogowego przez
zawodników i wszystkie osoby uczestniczące w wyścigu. Za ewentualne wypadki
wynikłe z nieprzestrzegania przepisów ruchu drogowego odpowiedzialność
ponoszą uczestnicy wyścigu.
8. Wszelkich informacji dotyczących imprezy udziela Pan Bogdan Kondej
502 516 343.

Organizatorzy
Regulamin zatwierdzony dnia 20 maja 2022 r.

