OTWARTE MISTRZOSTWA
WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO
W KOLARSTWIE PRZEŁAJOWYM

O PUCHAR PREZESA O.Z.Kol. W LUBLINIE

12.12.2021r.

REGULAMIN

ORGANIZATOR:
- Okręgowy Związek Kolarski w Lublinie.

CEL:
- Promocja kolarstwa przełajowego w województwie lubelskim.
- Promocja aktywnego spędzania czasu.
- Przywrócenie organizacji wyścigów przełajowych „Godzina w Piekle”.

KLASA WYŚCIGU:
- Wyścig niepunktowany.

Dyrektor wyścigu:
- Marcin Makowski tel. 513701930

TERMIN I MIEJSCE:
- wyścigi odbędą się w dniu 12.12.2021r (niedziela) na terenie Bike Parku, ul.
Janowska 74, Lublin

UCZESTNICTWO:
- prawo startu mają zawodniczki i zawodnicy posiadający ważne licencje na 2021r
oraz badania lekarskie. Obowiązują kategorie aktualne na sezon przełajowy
2021/2022.
- kategoria Amator i Amatorka wypełniają na miejscu zgodę na start.
- zawodnicy startują zgodnie z obowiązującymi przepisami PZKol.

ZGŁOSZENIA:
- zgłoszenia w dniu zawodów, w biurze zawodów od godziny 8:30 (opłaty startowe
wg. przepisów PZKol w dniu zawodów w biurze).

PROGRAM ZAWODÓW:
8.30 – 9.45 trening na trasie
10.00 Masters II

35min

10.01 Masters III i IV

35min

10.50 Masters I

45min

10.51 Amator

45min

12.25 Junior Mł.

chłopcy

35min

12.26 Żak dziewczęta i chłopcy

(jedna runda wyścigu)

13.10 Elita kobiet, Juniorka

40min

13.01 Juniorka Młodsza, Amatorka

30min

13.50 Elita mężczyzn, U-23

50min

13.51 Junior

50min

14.50 DEKORACJA
w przypadku małej ilości startujących możliwe jest łączenie grup

ZASADY FINANSOWANIA:
- koszty organizacyjne ponosi organizator
- koszty udziału i dojazdu na zawody ponoszą jednostki delegujące
- opłaty startowe wg. przepisów PZKol.

NAGRODY:
- w kategorii Elity kobiet i mężczyzn: za miejsca 1-3 nagrody finansowe i puchary.
- w pozostałych kategoriach nagrody rzeczowe, puchary i dyplomy.
- dla zawodników z województwa lubelskiego za miejsca 1-3 pamiątkowe medale.

NAJBLIŻSZE SZPITALE:
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny, Al. Kraśnicka 100, Lublin

MEDIA I WIZERUNEK UCZESTNIKA:
Przebieg zawodów będzie rejestrowany w formie zdjęć i nagrań wideo. Informacje
te będą się ukazywać w mediach społecznościowych i prasie. W czasie trwania
zawodów wizerunek uczestnika może być utrwalony i wykorzystany w mediach
społecznościowych.
Wyrażając zgodę na uczestnictwo w zawodach i akceptując niniejszy regulamin
uczestnik wyraża zgodę na wykorzystanie jego wizerunku w celach związanych z
promocją tego wydarzenia.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
- w czasie trwania imprezy uczestników obowiązuje zachowanie zgodne z
aktualnym rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych
ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.
- każdy uczestnik startuje na własną odpowiedzialność.
- organizator nie bierze odpowiedzialności za rzeczy zagubione i skradzione w
czasie zawodów.
- wszyscy zawodnicy powinni być ubezpieczeni.
-organizator

nie

ponosi

odpowiedzialności

za

wypadki

powstałe

w

czasie

zawodów.
- organizator zapewnia opiekę medyczną.
- komisja sędziowska zostanie wyznaczona zgodnie z przepisami PZKol.
- w sprawach sportowych nie objętych niniejszym regulaminem i przepisami

PZKol decyduje sędzia główny w porozumieniu z organizatorem.

Regulamin zatwierdzono przez……………………..

w dniu……………….

