REGULAMIN
XVII Wyścig Kolarski o Puchar Burmistrza Gminy Kęty
Puchar Przemysława Niemca –kat. elita
Mistrzostwa Małopolski w kategorii Młodzik, Młodziczka, Junior młodszy,
Juniorka młodsza, Kobiety open
XI Memoriał Andrzeja Piechaczka
1.

Organizator: Urząd Gminy w Kętach, Uczniowski Klub Sportowy „Sokół” w Kętach, Ludowy Klub Sportowy
„Zgoda” w Malcu, Klub Sportowy „Olimpia” w Kętach, Parafia Rzymskokatolicka pw Św. Jana Kantego w Malcu.

2.

Uczestnictwo: Prawo startu mają zawodnicy posiadający aktualną licencję i badania lekarskie w kategorii: żak
chłopcy i dziewczęta, młodzik, młodziczka, junior młodszy, juniorka młodsza, junior, orlik, elita oraz kobiety open
/juniorka + elita/, masters.
.
Zgłoszenia w dniu zawodów w budynku Orlika przy stadionie TS „Hejnał” w Kętach, ul. Sobieskiego 36

3.

Termin i miejsce: Zbiórka zawodników w dniu 08.07.2017r /sobota/, na stadionie TS „Hejnał” w Kętach, zapisy
od godz. 9:00 do 10:45, odprawa techniczna o godz. 11:00.

4.

Sposób przeprowadzenia wyścigu: Wyścig rozegrany będzie na trasie okrężnej o dł. 1 okrążenia 7600 m,
w terenie pagórkowatym . Dystans dla poszczególnych kategorii i planowany czas startu:
11:30 – junior młodszy
6 x 7,6km = 45,6km
start honorowy w Kętach
11:30 – młodzik, młodziczka
2 x 7,6km = 15,2km
start honorowy w Kętach
11:30 – żak chłopcy i dziewczęta
1 x 7,6km = 7,6 km
start honorowy w Kętach
12:40 – juniorka, kobiety open
4 x 7,6km = 30,4km
start w Malcu
12:40 – juniorka młodsza
2 x 7,6km = 15,2km
start w Malcu
13:30 – junior + masters
8 x 7,6km = 60,8km
start w Malcu
15:15 –elita + orlik
10 x 7,6km =76,0km
start w Malcu
Start honorowy pierwszej grupy /żak chłopcy i dziewczęta, młodzik, młodziczka, junior młodszy i juniorka
młodsza przy stadionie TS Hejnał w Kętach, start ostry w okolicy stadionu w Malcu. Start pozostałych grup
/juniorów, kobiet open, orlików i elity/ w Malcu przy stadionie LKS Zgoda. Meta na górce przy kościele w Malcu.
Zwycięzcą zostanie zawodnik, który przejedzie trasę wyścigu w najkrótszym czasie. W przypadku małej ilości
kobiet start tej kategorii może być połączony z młodzikami, decyzja w tej sprawie zapadnie na odprawie
technicznej. Wyścig przeprowadzony zostanie zgodnie z przepisami PZKol.
W kategorii młodzik, młodziczka, junior młodszy, juniorka młodsza, kobiety open będą rozegrane Mistrzostwa
Małopolski, zgodnie z regulaminem zatwierdzonym przez MZKol, w którym będą klasyfikowani tylko zawodnicy
z Małopolski.

5.

Nagrody: Organizator zapewnia puchary dla zwycięzców, po trzy nagrody oraz pięć dyplomów w każdej kategorii
wiekowej. Szczegółowy wykaz nagród zostanie podany na odprawie technicznej.
Za Mistrzostwa Małopolski zawodnicy otrzymają medale i dyplomy do trzeciego miejsca.
Rozdanie nagród przy stadionie LKS Zgoda w Malcu.

6.

Sprawy finansowe: Koszty organizacyjne wyścigu ponosi organizator, natomiast koszty uczestnictwa oraz
ubezpieczenia zawodników pokrywają macierzyste kluby. Startowe wg obowiązujących stawek.

7.

Postanowienia organizacyjne:
a/ wyścig zostanie przeprowadzony przy ograniczonym ruchu drogowym tzn :
- w czasie przejazdu czoła wyścigu i zawodników do zasadniczej grupy włącznie, ruch będzie wstrzymany, za
zasadniczą grupę będzie się uważać grupę kolarzy, za którą pojedzie karetka pogotowia ratunkowego,
- zawodnicy jadący tak pojedynczo jak i w grupach, którzy odpadną od zasadniczej grupy pojadą przy ruchu
otwartym tj zgodnie z przepisami ruchu drogowego, prawą stroną jezdni z zachowaniem przepisów
o pierwszeństwie przejazdu na skrzyżowaniach,
b/ organizator nie ponosi odpowiedzialności za spowodowane wypadki drogowe, kraksy oraz zaginiony sprzęt
i rzeczy,
c/ we wszystkich sprawach nie objętych regulaminem decyduje sędzia główny w porozumieniu z organizatorem,
d/ odpowiedzialny za przeprowadzenie wyścigu Piotr Karkoszka tel. 604 134253
e/ najbliższy szpital znajduje się w Oświęcimiu ul. Wysokie Brzegi 2.
Regulamin został zatwierdzony przez MZKol w Krakowie.

