REGULAMIN
ELIMINACJI DO MISTRZOSTW POLSKI W KOLARSKIM
KRYTERIUM ULICZNYM - „OGNIA I CZARÓW”
STRZELCE KRAJEŃSKIE 02 LIPCA 2017
1.

CEL PUCHARU POLSKI

1.1
Wyłonienie najlepszych zawodników w eliminacjach do Mistrzostw Polski w kolarskim
kryterium ulicznym na rok 2017 w kategoriach:
mężczyźni open (elita + U-23)
–
kobiety open (elita + U-23+juniorka)
–
mężczyźni U-23
–
kobiety U-23
juniorzy, juniorki
1.2 Wyłonienie najlepszych zawodników w kategoriach:
- junior młodszy , juniorka młodsza
–
młodzik, młodziczka
–
żak-dziewczęta i chłopcy
–
cyklosport / Masters pow.30 lat + Amator
1.3 Popularyzacja kolarstwa, sportowej rywalizacji i propagowanie zdrowego trybu życia
1.4
Promocja miasta Strzelce Krajeńskie, promocja regionu i województwa lubuskiego –
organizatora eliminacji do Mistrzostw Polski w kryterium ulicznym.

1.

PATRONAT HONOROWY WYŚCIGU
-Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego – Honorowy Patronat
Marszałka Województwa Lubuskiego Pani Elżbiety Polak

3. ORGANIZATOR
-Urząd Miasta Strzelce Krajeńskie, ul. Aleja Wolności 48; 66-500 Strzelce Krajeńskie
e-mail: urzad@strzelce.pl tel.:957631130
-Ludowy Klub Sportowy „POM” Strzelce Krajeńskie; ul. Wodociągowa 1,
66-500 Strzelce Krajeńskie ; REGON :210504620, NIP: 5991416772
e-mail: lks@pom.net.pl .tel.: 9576330800
-Ludowe Zespoły Sportowe - Rada Wojewódzka Gorzów Wlkp.
Dyrektor wyścigu: Mateusz Karkoszka, tel.:604 575956
e-mail: wiceburmistrz@strzelce.pl
Dyrektor ds. organizacyjnych: Józef Szymański, tel.:509 054 219;
e-mail: lks@pom.net.pl

4. KLASA WYŚCIGU
Kryterium umieszczone jest w kalendarzu imprez PZKol. , a wyniki zaliczane są do
punktacji Chalange’u. Wyścig zaliczany do klasyfikacji generalnej Mistrzostw Polski
w kryterium ulicznym.
Klasa wyścigu : 1.12 , 1.14-1.17 , 1.19

5. UCZESTNICTWO
W zawodach prawo startu mają zawodnicy i zawodniczki posiadający licencje
sportowe, aktualne badania lekarskie, OC i NW.
Dzieci 2007 – 2009 startują za zgodą rodziców, opiekunów prawnych.
2 -

Kryterium odbędzie się na rundach o długości 2000 m przy ruchu całkowicie zamkniętym.
Kategorie:
1.
Dzieci rocznik 2007 – 2009
2.
Żak chłopcy 2005 - 2006
3.
Żak dziewczynki 2005 - 2006
4.
Młodziczka + Juniorka mł
5.
Młodzik
6.
Junior młodszy
7.
Junior
8.
Cyklosport/Masters pow.30lat
+ Amator
9.
Kobiety open + juniorka
10.
Mężczyźni elita + U-23
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Zgłoszenia na lks@pom.net.pl do dnia 28.06.2017 do godz.14.00 (opłata startowa
pobierana zgodnie z przepisami PZKol.) lub w dniu zawodów w biurze wyścigu od godz.10.00
Lista startowa do danej kategorii zamykana jest na godzinę przed jej startem.

6. OPŁATY STARTOWE
Zawodnicy i zawodniczki zgłaszani w dniu zawodów w Biurze Zawodów – opłaty
podwójne.
Opłaty startowe można dokonać w Biurze Zawodów w dniu startu, prosimy jednak o wpłaty
wcześniejsze na konto nr 61 8362 0005 0390 0664 2000 0010 z zaznaczeniem „Opłata
startowa – Kryterium Strzelce”

7. BIURO WYŚCIGU
Biuro wyścigu czynne będzie w dniu zawodów dnia 02.07.2016 od godz. 10.00 w biurze
Informacji Turystycznej na Rynku – ul. Katedralna
Przedstawiciele ekip i zawodników muszą potwierdzić udział w Kryterium przedstawiając
licencje oraz dowody opłacenia startowego w Biurze Wyścigu .
Odprawa techniczna odbędzie się w obecności Sędziego Głównego, Dyrektora Kryterium
i szefa ds. zabezpieczenia z ramienia Policji w dniu 02.07.2017 o godz.10.30 w Biurze
Kryterium za wyjątkiem wyścigu Kobiety open + Juniorki i Mężczyźni elita + U 23 dla, krórych
odprawa techniczna będzie o godzinie 15.00.

8.POMOC TECHNICZNA
Strefa techniczna usytuowana będzie ok.20 metrów za Metą, po lewej stronie ulicy. Każdy
ze startujących będzie mógł korzystać z pomocy swojego mechanika klubowego, który będzie
mógł się tam znajdować.

9. PUNKTACJA
Kategoria Młodziczka, Juniorka Młodsza i Młodzik po 3 okrążeniu 5, 3, 2, 1 punkty, pozostałe
okrążenia 2, 1 ostatnie okrążenie 10, 6, 4, 2 .
Pozostałe kategorie co 5 okrążenie 5, 3, 2, 1 pozostałe 2, 1 punkty, ostatnie 10, 6, 4, 2,
nadrobienie okrążenia 20 punktów.
UWAGA : Kategoria ELITA odbywa się na zasadach wyścigu ulicznego na tzw. Kreskę, czyli
pierwszy zawodnik, który minie linię mety wygrywa, natomiast zdobyte punkty na
poszczególnych okrążeniach zaliczane będą do klasyfikacji najbardziej aktywnego.
Kategoria Juniorka do klasyfikacji generalnej MP na mecie ostatniego okrążenia dodatkow
- 3 punkty : 1m – 10 pkt., 2m – 6 pkt., 3m – 4 pkt., 4m – 2 pkt.

Do rankingu generalnego MP w poszczególnych kategoriach wiekowych zaliczane będą
wszystkie punkty zdobyte na poszczególnych okrążeniach. Ranking generalny tworzony jest
tylko w oparciu o zawodników polskich.

10.

NAGRODY:

Kategoria : Dzieci rocznik 2009 -2007 - otrzymują nagrody rzeczowe
Kategorie:- Żak- dziewczęta i chłopcy – otrzymują puchary za I miejsce i nagrody rzeczowe za
I – III miejsce – o miejscu decyduje kolejność na mecie
Kategorie: Młodziczka, Młodzik, Juniorka Młodsza, Junior Młodszy otrzymują puchary za
I miejsce i nagrody rzeczowe za I –III miejsce –o miejscu decyduje suma
zdobytych punktów
Kategoria: Junior – puchar i nagroda pieniężna za I miejsce, nagrody pieniężne za II- IV
miejsce - o miejscu decyduje suma zdobytych punktów
Kategorie: Cyklosport /Masters pow.30 lat + Amator otrzymują puchary za I, II, III, miejsce
o miejscu decyduje kolejność przekroczenia mety (na kreskę)
Kategoria: Juniorka – puchar i nagroda pieniężna za I miejsce, nagroda pieniężna za II i III
miejsce – o miejscu decyduje kolejność przekroczenia mety (na kreskę)
Kategoria: Kobiety open– puchar za I miejsce, nagrody pieniężne za I –V miejsce o miejscu decyduje kolejność przekroczenia mety (na kreskę)
Kategoria : Mężczyźni U-23 - puchar za I miejsce, nagrody pieniężne za I - III miejsce –
o miejscu decyduje kolejność przekroczenia mety ( na kreskę)
Kategoria : Elita Mężczyźni – puchar za I –III miejsce, nagrody pieniężne II – VI miejsce –
o miejscu decyduje kolejność przekroczenia mety (na kreskę)
Zwycięzca otrzymuje nagrodę specjalną Kryt. „OGNIA I CZARÓW”
Kategorie: Elita Mężczyzn i Mężczyźni U-23 – dla zawodników aktywnych zdobywających
punkty na okrążeniach i mecie dodatkowa nagroda pieniężna
wynikająca z przemnożenia ilości punktów przez wartość punktu.
Warunek – zawodnik musi ukończyć wyścig.
Wysokość nagród pieniężnych:
Kat. Junior

I miejsce 300,00 zł
II
200,00
III
150,00
IV
100,00
Kat. Juniorka
I
300,00
II
200,00
III
150,00
Kat. Kobiety open
I
600,00
II
400,00
III
300,00
IV
200,00
V
150,00
Kat. Młodzieżowiec I
500,00
II
400,00
III
300,00
Kat. Elita Mężczyźni II
1.000,00(podatek 10%)
III
700,00
IV
500,00
V
300,00
4 -

VI
200,00
Wartość jednego punktu
20,00
Nagrody finansowe mogą ulec zmianie w zależności od pozyskania sponsorów.

11. CEREMONIA DEKORACJI (przybliżony czas )
Dzieci r.2007 – 2009 , Żak chłopcy i dziewczynki
Młodziczka, Młodzik, Juniorka Młodsza, Junior Młodszy
Junior, Juniorka, Kobiety open, Mężczyźni U-23 , Elita Mężczyźni

12.00
17.30
18.30

12.ZASADY BEZPIECZEŃSTWA
Kolarskie Kryterium Uliczne „OGNIA I CZARÓW” odbędzie się na rundzie o długości 2000
metrów przy ruchu całkowicie zamkniętym z pilotem policyjnym na motorze.
50% trasy to kostka brukowa. Zawodnicy nie stosują się do znaków drogowych, a grupy przed
którymi nie ma pilota wyścigu powinny poruszać się prawą stroną ulicy.
Zawodnicy zdublowani będą wycofywani z wyścigu.

13. SKŁAD KOMISJI SĘDZIOWSKIEJ
Komisję sędziowską wyznacza Kolegium Sędziów PZKol i LOZKol.

14. KONTROLA ANTYDOPINGOWA
Podczas wyścigu obowiązują przepisy antydopingowe UCI i PZKol.

15. KARY
W zakresie kar obowiązują Przepisy Sportowe UCI i PZKol.

16. WYNIKI
Wyniki opublikowane będą na stronie internetowej WWW.pom.net.pl oraz www.pzkol.pl

17. WYKAZ SZPITALI
NZOZ Szpital Powiatowy w Drezdenku ul. Piłsudskiego 8
Szpital Wojewódzki w Gorzowie Wlkp. ul. Dekerta 1

Tel.: 95 7620218
Tel.: 95 7331200

18.POSTANOWIENIA KOŃCOWE
We wszystkich sprawach nie objętych regulaminem decyduje Sędzia Główny w
porozumieniu z Organizatorem zawodów.
Wszystkie dodatkowe informacje / komunikaty podane zostaną na odprawie technicznej.
Każdy zawodnik bierze udział w zawodach na własną odpowiedzialność . Zawodnicy do
lat 18 na odpowiedzialność opiekuna, który podpisał zgodę i nie można z tego tytułu wnosić
żadnych roszczeń do organizatora zawodów, PZKol i UCI.
Wszyscy zawodnicy mają obowiązek startowania w kaskach ochronnych.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za sprzęt sportowy ani rzeczy osobiste
zaginione w trakcie zawodów.
Protesty zgodnie z przepisami PZKol i UCI
Mapka trasy stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu.

Organizator wyścigu

Zatwierdzam PZKol.

