Regulamin XV– go Międzynarodowego Wyścigu Kolarskiego
o Puchar Wójta Gminy Miłki k/ Giżycka
13 sierpnia 2017 roku - niedziela kat. „CH”
Od szkółek kolarskich po Mastersa !!!

I.

Cel imprezy
-

II.

Organizatorzy wyścigu

-

III .

promocja Gminy Miłki
promocja Spnsora Generalnego: „RODZINNE INWESTYCJE”
popularyzacja kolarstwa na Warmii i Mazurach
rywalizacja o punkty do Challange’u Polskiego Związku Kolarskiego-kolarze masters.
Urząd Gminy w Miłkach
Gminny Ośrodek Kultury w Miłkach
Ochotnicza Straż Pożarna w Miłkach , Marcinowej Woli .
Towarzystwo Kolarskie „Masters Giżycko”

Termin i miejsce zawodów
Wyścig szosowy zostanie rozegrane w dniu 13 sierpnia 2017 roku na trasie okrężnej:
Start i meta – Miłki / na wys. stadionu sportowego/ – Staświny – Lipowy Dwór - Miłki

.

Start pierwszej kat. wiekowej o godzinie 11.30.
Długość jednego okrążenia wynosi ok. 11 km.

SZKÓŁKI KOLARSKIE, OD ŻAKA PO MASTERSA 13.08.2017r. (niedziela)
Program minutowy :
09.00-11.15 zapisy uczestników na listy startowe kolarze Masters, do 14.00
11.15
odprawa techniczna
11.30
junior młodszy, kobiety open – 6 okrążenia. – 66 km
11.35
młodzik, juniorka młodsza 4 okrążenia. – 44km
11.36
szkółki kolarskie, żak, żaczka, młodziczka,, 1 okrążenie – 11 km.
ok. godz. 14.00 wręczenie nagród kolarskiej młodzieży i poczęstunek
14.30
start kat .JUNIOR, ”Amator open”, M20 i M 30 - 8 okrążenia , 88km,
14.35
start kat. M40 i M50 - 8 okrążenia ,88 km.
14.38
start kat. M60 - 5 okrążenia , 55 km.
14.40
start kat.M70, M80 , - Kobiety open - 4 okrążenia , 44 km.
ok. godz. 17.30- 18.00 wręczenie nagród kolrzom Masters, poczęstunek i zakończenie zawodów.
UWAGA! W przypadku małej ilości zawodników kategorie wiekowe mogą być łączone!!!

V.

Uczestnictwo
Prawo startu mają zawodnicy posiadający licencję kat. masters, oraz .żak, młodzik ,młodziczka, junior młodszy, juniorka
młodsza,. junior , kobiety open., jak też zawodnicy nie posiadający licencji kolarskiej po wcześniejszym wypełnieniu
oświadczenia!!!
Startujących zawodników obowiązują kaski sztywne.

VI.

Kategorie wiekowe
Szkółki kolarskie, żak , żaczka, młodzik, młodziczka, junior młodszy, juniorka młodsza, junior, kobiety open
Masters:
Kat. Amator open 18-29 lat ( bez licencji)
Kat. CM20 18-29 lat
Kat . M30
30 –39 lat
Kat . M40
40- 49 lat
Kat . M50
50- 59 lat
Kat . M60
60 -69 lat
Kat . M70
70- 70 lat
Kat. M80
80 lat i starsi
Kat . Masters Kobiety Open

VII. Nagrody
I - III miejsce w każdej kategorii wiekowej : puchary
Szkółki Kolarskiei Żacy – madal pamiątkowy „ Rodzinne Inwestycje”
.

VIII . Zasady finansowania
Koszty organizacyjne wyścigu pokrywają organizatorzy.
Koszty uczestnictwa : dojazd, wyżywienie , zakwaterowanie i opłata startowego w wysokości
50 zł. dla kat. Amator open,Masters I – III i 25 zł. dla kat. IVi V, pozostali wg. stawek PZkol. pokrywają
uczestnicy.

Kaucja zwrotna za chipy wynosi 20 zł.
VI. Postanowienia końcowe .
Wyścigi klasyfikowane są do Callange’u PZKol - zgodnie z kalendarzem imprez kolarzy Masters
na rok 2017.

Wyścigi odbędą się na trasie okrężnej przy „częściowo ograniczonym ruchu drogowym”
dla zasadniczej grupy . Obowiązuje uczestników ruch tylko i wyłącznie prawostronny - pozostali kolarze zobowiązani są do
przestrzegania przepisów ruchu drogowego .
Każdy zawodnik ubezpiecza się od następstw nieszczęśliwych wypadków we własnym zakresie

/ OC i NW/ i uczestniczy

w wyścigu na własną odpowiedzialność.

Organizator nie odpowiada za szkody wyrządzone przez lub na rzecz uczestników wyścigów i osób towarzyszących .
Komisję Sędziowską zaprasza organizator, wytypowaną przez Warmińsko-Mazurski Związek Kolarski w Olsztynie .
Organizator zastrzega sobie prawo do interpretacji niniejszego regulaminu w porozumieniu z Sędzią Głównym wyścigu .
Odpowiedzialnym za przebieg i bezpieczeństwo imprezy z ramienia organizatora jest Jerzy Gawarecki – prezes Towarzystwa Kolarskiego „ Masters
Giżycko” tel. 0 – 502 84 10 33, e – mail : masters7@ wp.pl

Adres szpitala : Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Giżycku
tel. centrali : 0 – 87 428 52 71

ul.Warszawska 41

Zapraszamy - życzymy sukcesów i radości ze sportowej rywalizacji .
Organizatorzy

IMPREZA SFINANSOWANA ZE ŚRODKÓW BUDŻETOWYCH GMINY MIŁKI

SPONSOR GENERALNY:

SPONSOR WSPIERAJĄCY:

