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REGULAMIN
„VII Sądeckiego Wyścigu Kolarskiego Doliną Popradu”
Organizator:


Sądeckie Towarzystwo Cyklistów



Urząd Miasta Nowego Sącza



Starostwo Powiatowe

Patronat Medialny:


TVP 3 Kraków



Tygodnik „Miasto”, DTS



Regionalna Telewizja Kablowa, Telewizja INSAT



Radio RMF Maxxx

Cel imprezy:


Uroczyste obchody Europejskiego Tygodnia Bez Samochodu.



Popularyzacja roweru jako jednego ze środków ekologicznego transportu.



Turystyka rowerowa, sport rowerowy jako aktywna rekreacja i wypoczynek.



Rower jako jeden ze sposobów do walki z globalnym ociepleniem.

Termin i miejsce rozegrania zawodów:


Sobota 13 września 2014 roku w Nowym Sączu



Biuro zawodów – Miasteczko Galicyjskie, ul. Lwowska 226 (KS Jedność).



Przyjmowanie zgłoszeń – w dniu zawodów od godziny 8.00 do 10.40 lub wcześniej
telefonicznie.



Trasa wyścigu o długości około 66 km przebiegać będzie po pętli doliny popradzkiej
przez: Trasa Sportowa (66 km, 45 km lub 24 km – start na 3, 2 lub 1 rundę
wyścigu Doliną Popradu). Start Nowy Sącz Miasteczko Galicyjskie – Piątkowa –
Boguszowa – (dojazd do rundy) - Łęka – Trzycierz – Korzenna – Poddziale –
Krużlowa – Mogilno – Koniuszowa – Łęka. Meta Mogilno.

Sposób przeprowadzenia zawodów:


Wyścig zostanie przeprowadzony zgodnie z przepisami PZKol.



Przewidywany czas startu ostrego – 11:00.



Samochody towarzyszące zawodnikom na trasie wyścigu będą miały specjalne
oznakowania.



Organizator będzie się starał, aby główny peleton jechał w ograniczonym ruchu
drogowym, prowadzony przez służby drogowe. Pozostali zawodnicy będą musieli
dostosować się do obowiązujących przepisów ruchu drogowego. Dokładne informacje
zostaną podane przed startem.



W wyścigu będzie obowiązywał limit czasowy 4 minut po głównym peletonie. Po
tym czasie zawodnicy nie będą klasyfikowani.

Uczestnictwo:


Prawo startu mają zawodnicy posiadający licencję – zieloną, kask i sprawny rower
szosowy.



Warunkowo dopuszczeni mogą być zawodnicy, którzy przedstawią sędziemu
głównemu ważne ubezpieczenie NNW i OC, zaświadczenie lekarskie dopuszczające
do zawodów i dowód osobisty. W przypadku braku w/w dokumentów podpisujemy
oświadczenie.

Kategoria wiekowe:
 Kategoria wiekowa OPEN do 30 lat
 Kategoria wiekowa 30 – 39 lat
 Kategoria wiekowa 40 – 49 lat
 Kategoria wiekowa 50 – 59 lat
 Kategoria wiekowa 60 lat i powyżej
 Kobiety
Finansowanie:


Koszty dojazdów, noclegów, wyżywienia oraz wpisowe ponoszą zawodnicy lub ich
macierzyste kluby



Uczestnicy ubezpieczają się we własnym zakresie od OC i NNW



Wpisowe dla wszystkich zawodników wynosi 35 złotych

Nagrody:


Nagroda główna to Puchar Doliny Popradu. Pozostałe puchary, nagrody rzeczowe,
dyplomy i pamiątki będą przyznawane we wszystkich kategoriach wiekowych,



Każdy z uczestników dostanie dyplom i drobny upominek.

Postanowienia końcowe:


Wyścig jest włączony do challenge’u PZKol. jako impreza kategorii „GI”„Chi”



Organizator nie odpowiada za szkody wyrządzone przez lub na rzecz uczestników
wyścigu.



W kwestiach spornych lub nie objętych regulaminem decyduje organizator oraz sędzia
główny zawodów.



Uroczyste zakończenie wyścigu i wręczenie nagród odbędzie się w miasteczku
rowerowym o godzinie około 16:45

