REGULAMIN WYŚCIGU KOLARSKIEGO

„ŚlęŜański Mnich”
OTWARCIE SEZONU KOLARSKIEGO 2009
XV Memoriał Romana Ręgorowicza

SOBÓTKA 05.04.2009 r.

CEL WYŚCIGU:Popularyzacja kolarstwa na terenie Miasta i Gminy,
realizacja kalendarza imprez.
TERMIN I MIEJSCE:
Wyścig odbędzie się w dniu 05.04.2009 r. w Sobótce.
ORGANIZATOR:
- KKS „ŚlęŜa” w Sobótce
- Urząd Miasta i Gminy w Sobótce
- DZKol Wrocław,
UCZESTNICTWO:
W wyścigu prawo startu mają zawodnicy posiadający waŜne badania lekarskie i licencje.
Kategorie wiekowe wg. Kalendarza sportowego PZKol na rok 2009.
ZGŁOSZENIA:
Zgłoszenia przyjmowane będą w nieprzekraczalnym terminie do dnia 1.04.2009r.
e-mail: kks_sleza@op.pl fax. 071/ 31 69 829 nie dotrzymanie terminu zgłoszenia
skutkuje karami zgodnie z przepisami PZKol./termin zgłoszeń podyktowany jest
wcześniejszym przygotowaniem list startowych w związku z wprowadzeniem pomiaru czasu
systemem czipów elektronicznych/.
Weryfikacja zgłoszeń Sobótka, ul. Św. Anny (stadion) od godz. 7.00.
SPOSÓB PRZEPROWADZENIA WYŚCIGU:
Wyścig przeprowadzony zostanie na trasie okręŜnej: Sobótka, Strzegomiany, Będkowice,
Księgienice, Świątniki, Przezdrowice, Sobótka. Start i meta ul. Św. Anny (przy stadionie).
DYSTANSE:
młodzik
junior mł.
masters open
kobiety open /elita. juniorki/

2x12 km =
4x12 km =
4x12 km =
4x12 km =

24 km
48 km
48 km
48 km

juniorki młodsze
3x12 km = 36 km
młodziczki
2x12 km = 24 km
junior
6x12 km = 72 km
elita
10x12 km = 120 km
Zwycięzcą zostanie zawodnik, który pokona trasę w najkrótszym czasie.
SPRAWY SĘDZIOWSKIE:
Komisję Sędziowską wyznacza PZKol i DZKol Wrocław.
NAGRODY I SPRAWY FINANSOWE:
- Koszty organizacyjne pokrywa organizator
- koszty uczestnictwa zainteresowane kluby. Startowe wg. Stawek na 2009 r.
- Pięciu najlepszych zawodników w kaŜdej kat. otrzyma nagrody
- Dla najaktywniejszego zawodnika nagroda (patrz: Komunikat Organizacyjny)
- W kat. masters po trzy nagrody w grupach powyŜej 50 lat i powyŜej 60 lat
PROGRAM MINUTOWY:
godz. 7.00 – 9.00
godz. 9.15 – 9.45
godz. 10.00
godz. 11.30
godz. 10.00 –12.00
godz. 12.15
ok. godz. 13.15
godz. 16.15

przyjmowanie zgłoszeń (stadion) w kategorii: młodzik, junior mł.
kobiety, masters
odprawa techniczna kat. masters, młodzik, kobiety, junior mł.
wyścigi na zakładkę kolejno masters-młodzik.
start kobiety-junior mł.
przyjmowanie zgłoszeń w kategorii: elita oraz junior
odprawa kategorii: elita oraz junior
start kategorii elita i junior
zakończenie wyścigu

SPRAWY ORGANIZACYJNE:
Odpowiedzialny za przeprowadzenie wyścigu: Przemysław Bednarek 697 707 504.
Organizator nie odpowiada za rzeczy zaginione i wypadki w trakcie imprezy powstałe z winy
uczestników. Wyścig zostanie przeprowadzony przy częściowo ograniczonym ruchu
drogowym. Zawodnicy powinni być ubezpieczeni od NW.
UWAGA: W dniu 11.04.09r. o godz. 18.30 w TVP3 Wrocław odbędzie się półtoragodzinna
transmisja z wyścigu.

PREMIE Specjale
Olimpijczyków z Sobótki w kat. Elita
runda 3 – premia Zdzisława Wrony /Seul 88/
runda 5 - premia Mariana Turowskiego /Seul 88/
runda 7 - premia Sławomira Chrzanowskiego /Atlanta 96/
runda 9 - premia Pauliny Brzeźnej /Pekin 08/
dokładne informacje podane zostaną na odprawie technicznej.

Regulamin zatwierdzony przez PZKol
ORGANIZATOR:
KKS „ŚlęŜa” w Sobotce

Komunikat Organizacyjny
do wyścigów:

Międzynarodowe Kryterium Kolarskie „DzierŜoniów”
- Memoriał Dyrektora Zdzisława Szepke
oraz

„ ŚLĘśAŃSKI MNICH”
Ogólnopolskie Rozpoczęcie Sezonu Kolarskiego 2009
XV Memoriał Romana Ręgorowicza
Organizatorzy wyścigów wprowadzają wspólną klasyfikację na najaktywniejszego kolarza.
Najaktywniejszym zawodnikiem zostanie ten który zdobędzie łącznie w dwóch wyścigach
największą ilość punktów zgromadzonych na poszczególnych premiach lotnych.
W dniu 4.04.2009 r. w kryterium na poszczególnych rundach zawodnicy będą zdobywać
następującą ilość punktów 1m-ce – 3 pkt. 2m-ce – 2 pkt. 3m-ce – 1 pkt.
Kat. Elita – punktowane rundy: 3,8,13,18,23,28,
kat. Junior – punktowane rundy: 3,8,13,18,
kat. Junior mł. – punktowane rundy: 3,8,13.
W dniu 5.04.2009 r. w wyścigu na rundach 2, 4, 6, 8 zawodnicy będą zdobywać następującą
ilość punktów 1m-ce – 3 pkt. 2m-ce – 2 pkt. 3m-ce – 1 pkt.
Kat. Elita – punktowane rundy: 2,4,6,8,
kat. Junior – punktowane rundy: 2,3,4,
kat. Junior mł. – punktowane rundy: 2,3.
W wymienionych kategoriach zwycięzcy zawodnicy otrzymają puchary i nagrody pienięŜne.
MoŜliwe są nagrody na kaŜdym lotnym finiszu, ale o tym dyrektorzy grup zostaną
powiadomieni na odprawach technicznych.

