REGULAMIN
ULICZNEGO WYŚCIGU ROWEROWEGO
24 maja 2015 r. w Koszalinie, start ostry godz.15.00.
1. PATRONAT NAD WYŚCIGIEM
Prezydent Miasta Koszalina.
2. SPONSORZY
Sklep Olimpus.pl Częstochowa / Triathlon-Bieganie/
Firma ALL Foot Oddział Koszalin
3. ORGANIZATORZY
Koszalińskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej..
Triathlon TKKF Koszalin
4. CEL IMPREZY
Popularyzacja kolarstwa szosowego w regionie.
Popularyzacja zdrowego trybu życia.
5. TERMIN I MIEJSCE ROZEGRANIA WYŚCIGU
24 maja 2015 r.
Ulice w centrum Koszalina (Młyńska, Zwycięstwa, Piastowska).
UWAGA; Słaby stan techniczny ulicy Piastowskiej/ niezależne od organizatora/.
6. UCZESTNICTWO
W wyścigu obowiązuje podział uczestników na wymienione niżej kategorie.
Kobiety kat. K – kobiet (bez podziału na grupy wiekowe).
Mężczyźni kat. M1 - mężczyźni open
kat. M2 - mężczyźni w wieku 31 – 40,

kat. M3 - mężczyźni w wieku 41 – 50 lat,
kat. M4 - mężczyźni w wieku 51 lat i starsi.
Ponadto wszyscy uczestnicy wyścigu zostaną sklasyfikowani w klasyfikacja open .
Do wyścigów zostaną dopuszczeni zawodnicy na dowolnych rowerach / sprawnych
technicznie/,choć organizatorzy zalecają start na rowerach szosowych.
Wszystkich zawodników dotyczy obowiązek startu w pełnym kasku chroniącym głowę.
Wszyscy uczestnicy startują na własną odpowiedzialność.
W przypadku zawodników poniżej osiemnastego roku życia wymagana jest pisemna zgoda
opiekuna prawnego na udział w wyścigu.
Opłata startowa pobierana od zawodniczki lub zawodnika biorącego udział w wyścigu wynosi :
•

25 zł - przelew na konto do 22.05.2015 r.

•

30 zł – w dniu imprezy w sekretariacie.
Wpłaty dokonywać na konto organizatora:
Koszalińskie TKKF, Jedności 4, 75-401 Koszalin,
PKO BP I o/Koszalin nr 05 1020 2791 0000 7802 0064 0508,
z dopiskiem: „Kryterium” , imię i nazwisko zawodnika, rok urodzenia

7. ZGŁOSZENIA
Zgłoszenia uczestników do udziału w wyścigu będą przyjmowane w biurze zawodów
w dniu 24.05 2015 r. w godzinach 13.30 – 14.30 lub przez internet na stronie tkkf.koszalin.pl do
dnia 22.05.2015r.
8. ZASADY FINANSOWANIA
Koszty związane z organizacją wyścigu tj puchary, dyplomy, nagrody rzeczowe, wynagrodzenia
sędziów, koszty przygotowania trasy, opieki medycznej podczas wyścigu pokrywają organizatorzy.
Koszty udziału zawodników i osób towarzyszących w wyścigu, koszty ubezpieczenia pokrywają
uczestnicy wyścigu we własnym zakresie.
9. SPOSÓB PRZEPROWADZENIA WYŚCIGU
Wyścig zostanie przeprowadzony zgodnie z przepisami PZKol. dotyczącymi wyścigów
szosowych. Trasa wyścigu zostanie wytyczona po ulicach miasta na pętlach o długości 2500 m.
Łączny dystans wyścigu dla wszystkich kategorii wyniesie 8 okrążeń – 20.0 km.
Program wyścigu:
13.30- 14.30 – przyjmowanie zgłoszeń, weryfikacja zawodników,
14.50 - odprawa techniczna,

15.00 – start wyścigu,
16.15 – przewidywane zakończenie wyścigu,
16.30 - dekoracja zwycięzców.
Zwycięzcą wyścigu w kategorii open zostanie zawodnik, którzy dotrze do mety jako pierwszy i
pokona całą trasę wyścigu w najkrótszym czasie.
jako pierwsi i pokonają trasę w najkrótszym czasie po uwzględnieniu podziału na kategorie.
Po przejechaniu mety wyścigu w odległości 250 m będzie znajdował się stolik sędziowski ,
Gdzie każdy zawodnik musi podjechać i zweryfikować swoje miejsce na podstawie kolejności
przybycia na metę! Jest to również punkt zwrotu chipa startowego.
Pomiar czasu elektroniczny/ chipy startowe- do zwrotu na mecie zawodów/. Od godz. 14.45-do
startu zawodnicy muszą znaleźć się w specjalnym boxie rowerowym do momentu startu!.
10. NAGRODY
Klasyfikacja generalna mężczyzn i kobiet:
za miejsca I-III – puchar, nagroda rzeczowa, dyplom
W kategorii wiekowej:
za miejsca I-III – puchar, nagroda rzeczowa, dyplom
Dodatkowo zostaną uhonorowani specjalnymi pucharami najmłodszy i najstarszy uczestnik
wyścigu.
11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1) Wyścig rozgrywany zostanie na ulicach w centrum miasta Koszalina przy zamkniętym ruch
pojazdów. Trasa zostanie oznaczona taśmami i znakami wymalowanymi na jezdni a ponadto
zabezpieczona przez służby porządkowe organizatora.
2) Po zakończeniu wyścigu wszyscy uczestnicy otrzymają poczęstunek zorganizowany przez
organizatora.
3) Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy zaginione podczas wyścigu.
4) Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za wypadki spowodowane z winy uczestników
i osób towarzyszących w czasie trwania wyścigu to jest od momentu przyjazdu do momentu
wyjazdu uczestników wścigu.
5) Zawodnicy startują na własną odpowiedzialność i są zobowiązani do posiadania
ubezpieczenia NW i OC.
6) Po odbiór nagród zawodnicy zgłaszają się osobiście.
7) Przyjazd uczestników powinien nastąpić przed godziną 14.00 w dniu wyścigu.
8) Biuro zawodów będzie znajdować się w sąsiedztwie startu do wyścigu - Rynek Staromiejski
przed Urzędem Miejskim w Koszalinie.

9) Organizatorzy wyścigu zalecają aby uczestnicy wyścigu parkowali swoje pojazdy na parkingu
przy ul.Grunwaldzkiej (dojazd z trasy E6 ulicami Jana z Kolna i ul. Podgrodzie).
10) Najbliższy szpital znajduje się w Koszalinie przy ul. Chałubińskiego 1 tel. 348 - 84 -00.
11) W sprawach nie objętych regulaminem decyduje Sędzia Główny wyścigu.
12) Organizator zastrzega sobie prawo zmian regulaminu w porozumieniu z Sędzią Głównym
wyścigu, o których poinformuje najpóźniej podczas odprawy technicznej.
13) Informacji dotyczących wyścigu udzielają: Radek Gudaniec - tel.kom. 603 067 145.

