REGULAMIN
XI Cyklocross Jesienny MTB
Węgorzewo „2011”

I. CEL IMPREZY
1. Promocja Węgorzewa.
2. Wyłonienie najlepszych zawodników.
3. Popularyzacja kolarstwa wśród dzieci i młodzieży.
II. ORGANIZATORZY I SPONSORZY
1. OSiR Węgorzewo.
III. TERMIN I MIEJSCE
25 września 2011 r. (niedziela) – Teren przy jeziorze Święcajty
IV. ZGŁOSZENIA
Zapisy w Biurze Zawodów od godz. 9.00 i trwają do 20 minut przed startem do danego wyścigu. Start do I
wyścigu, godz. 11.00.
V. SPOSÓB PRZEPROWADZENIA IMPREZY
9.00 – 10.45 – przyjmowanie zgłoszeń
* I - rocznik 2002/2004 – klasy I-III – 1400 m. – godz. 11.00
* II - rocznik 1999/2001 (żaki, żaczka, młodziczka) - 2800 m. – godz. 11.15
* III - rocznik 1997/98 (młodzik, juniorka młodsza) – ok. 4500 m. – godz. 11.30
* IV - rocznik 1995/96 (junior młodszy, kobiety open) - 18000 m- godz. 12.00
* V - rocznik 1993/94 (junior, mężczyźni open, masters) – 36000 m – godz. 12.45
VI. UCZESTNICTWO
1. Wyścig ma charakter otwarty, organizowany dla zawodników zrzeszonych i niezrzeszonych w klubach
sportowych (oddzielne klasyfikacje w kat. I, II,III)
2. Kategorie wiekowe
- żak-żaczka
- młodzik-młodziczka
- junior młodszy – juniorka młodsza
- junior
- senior
- masters
VII. NAGRODY
Organizator przewiduje puchary lub medale za I-III miejsca, oraz nagrody rzeczowe w kategoriach
dzieci i młodzieży. W kategoriach młodzik, junior młodszy, junior, open i masters nagrody pieniężne.
VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Zawodnicy obowiązkowo startują w kaskach ochronnych.
2. Za wypadki powstałe na trasie, rzeczy zagubione czy ukradzione organizator nie ponosi
odpowiedzialności.
3. Zawodnicy startują na własną odpowiedzialność.
4. Osoby niepełnoletnie muszą posiadać pisemną zgodę na start od rodziców lub opiekunów.
5. Sprawy sporne rozstrzyga organizator w porozumieniu z sędzią głównym.
6. Podczas wyścigu zapewniona jest opieka medyczna na miejscu (karetka + ratownik), a dyżur pełni
Szpital Powiatowy w Węgorzewie, ul. 3 Maja 17, tel. (87) 427-32-52.
7. Opłata startowa według regulaminu PZKol.
8. Wyścig zostanie przeprowadzony zgodnie z przepisami PZKol.
9. Informacje tel. 507-049-845

PROGRAM
9.00 – 10.45 – przyjmowanie zgłoszeń
* I - rocznik 2001/2003 – klasy I-III – 1400 m.
– godz. 11.00
* II - rocznik 1998/2000 (żaki, żaczka,
młodziczka) - 2800 m. – godz. 11.15
* III - rocznik 1996/97 (młodzik, juniorka
młodsza) – ok. 4500 m. – godz. 11.30
* IV - rocznik 1994/95 (junior młodszy,
kobiety open) - 18000 m- godz. 12.00
* V - rocznik 1992/93 (junior, mężczyźni
open, masters) – 36000 m – godz. 12.45

