Regulamin X - Mazurskiego Wyścigu Kolarskiego /MTB/ o Puchar
Nadleśniczego Nadleśnictwa Giżycko – 09 października 2011 r
TOWARZYSTWO KOLARSKIE

“MASTERS GIŻYCKO”
G IŻ Y C K O

I. Cel imprezy:
Integracja kolarstwa ze środowiskiem pod hasłem: „Sport, las, natura – zdrowie”
Popularyzacja kolarstwa na terenie miasta i gminy Giżycko, oraz województwa Warmińsko –
Mazurskiego.
Promocja Lasów Państwowych Nadleśnictwa Giżycko w tym ścieżki przyrodniczo – edukacyjne „Las
Miejski”.
II. Organizatorzy :
Nadleśnictwo Giżycko
Urząd Miejski w Giżycku
Towarzystwo Kolarskie „Masters Giżycko”
III. Termin i miejsce:
09 października 2011 r – parking ścieżki przyrodniczo – edukacyjnej „Las Miejski”. Start pierwszej
kategorii wiekowej godz. 13.00
IV.Zgłoszenia:
Zgłoszenia przyjmowane będą w dniu wyścigu w miejscu rozgrywania zawodów od godz. 10.00 do
12.30 - - parking ścieżki przyrodniczo – edukacyjnej „Las Miejski”
V. Uczestnictwo:
Prawo startu w wyścigu mają zawodnicy posiadający licencje kolarska, aktualne badania lekarskie, kask
sztywny.
Kategorie wiekowe: żak, żaczka, młodziczka, młodzik juniorka mł, kobiety OPEN, junior mł.
junior, senior, masters: 30-39lat, 40-49lat, 50 lat i starsi .Trasa trudniejsza, runda ok. 2,2km

„super amator”
UWAGA:
W kategorii „SUPER AMATOR” prawo startu mają wszyscy chętni : dzieci, młodzież, dorośli i dorośli
wraz z dziećmi !!! Badania lekarskie niewymagane! Posiadanie kasku obowiązkowe!!!
Za ukończenie wyścigu każdy zawodnik otrzyma
pamiątkowy medal ./trasa i tempo super spacerowe, runda ok.1,2km/

VI. Zasady rozgrywania wyścigu:
1.W kategorii super amator liczy się ukończenie wyścigu.
2.Dla zawodników licencjonowanych wyścig zostanie rozegrany tylko w klasyfikacji indywidualnej

2. Sędzia główny określi dla każdej kat wiekowej ilość okrążeń po przejechaniu pierwszego okrążenia
3. W zależności od ilości zawodników w kat. junior, senior i masters mogą one zostać połączone w
jeden wyścig z uwzględnieniem odrębnej klasyfikacji w każdej kategorii.
VII. Zasady finansowania:
Koszty organizacyjne i nagrody pokrywa organizator.
Koszty przejazdu i pobyty pokrywają macierzyste kluby.
Oplata startowego dla klubów zgodnie z przepisami PZKol. Masters – 10 zł. Kategorie „SUPER AMATOR”
– bezpłatnie.
VIII. Nagrody:
Kat. „super amator” – medal pamiątkowy za ukończenie wyścigu!!!
W każdej kategorii wiekowej zawodników licencjonowanych:
I – III miejsce puchar/medale.
IX. Ramowy program Zawodów:
Przyjazd i zgłoszenia zawodników
Odprawa techniczna
Uroczyste otwarcie zawodów
Start kat. SUPER AMATOR
Dekoracja Super Amatorów

10.00-12.30
12.35-12.45
12.50-12.55.

13.00

Start: żak, żaczka, młodziczka, młodzik, juniorka mł,
kobiety OPEN, junior mł.

junior, senior, masters: 30-39lat, 40-49lat, 50 lat i starsi

Uroczyste zakończenie zawodów, dekoracja, ognisko z kiełbaskami, owocami i ciastem!

UWAGA: Program ramowy może ulec zmianie w zależności od ilości startujących
zawodników!!!
X. Postanowienia końcowe:
Wyścig zostanie przeprowadzony zgodnie z przepisami PZKol.
Zawodnicy obowiązkowo startują w kaskach sztywnych
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki powstałe na trasie wyścigu, oraz za rzeczy
zagubione i ukradzione
We wszystkich sprawach spornych nie objętych niniejszym regulaminem decyduje Sędzią Główny
zawodników w porozumieniu z organizatorem
Odpowiedzialny za przeprowadzenie zawodów z ramienia organizatora jest prezes TK „Masters Giżycko”
Jerzy Gawarecki.
Tel. 502 84 10 33 e-mail: masters7@wp.pl
Życzymy wiele radości ze sportowej rywalizacji !!!

Mapka dojazdu do miejsca startu.
Parking ścieżki przyrodniczo –edukacyjnej „Las Miejski”
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