REGULAMIN
Wyścigu Kolarskiego ,,Nadzieje Olimpijskie Młodzików i Młodziczek”
w dniu 11.08.2013r.
oraz
WYŚCIG KOLARSKI O PUCHAR WÓJTA GMINY SORKWITY
I. Cel imprezy :
- przeciwdziałanie patologiom dzieci i młodzieży,
- zagospodarowanie czasu wolnego,
- promowanie gminy Sorkwity jako gospodarza wyścigu,
- popularyzacja kolarstwa szosowego na terenie gminy Sorkwity,
- propagowanie zdrowego trybu życia, aktywnego wypoczynku i rekreacji.
II. Organizatorzy wyścigu:
Dyrektor Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sorkwitach - Wojciech Gniady
Wójt Gminy Sorkwity
Warmińsko-Mazurski Klub Sportowy
Polski Związek Kolarski
Mrągowskie Stowarzyszenie Rowerowe
za przeprowadzenie wyścigu osobą odpowiedzialną jest Janusz Minkiewicz
tel. 695140222 (jacekminkiewicz@interia.eu)
Organizatorzy wspierający:
- Komenda Powiatowa Policji w Mrągowie
- Ochotnicza Straż Pożarna w Warpunach i Gizewie
III. Termin i miejsce zawodów:
Wyścig zostanie przeprowadzony : 11.08.2013r. w godzinach 12.00-16.00. - start
wspólny na trasie okrężnej o długości 12 km Warpuny – Gizewo – Gązwa - Warpuny
IV. Zgłoszenia:
Biuro Wyścigu: -Świetlica wiejska w Warpunach w dniu 11.08. 2013 od godz.9.00 do
godz.11.15 lub email:jacekminkiewicz@interia.eu tel. 695 140 222
Prawo startu mają zawodnicy posiadający licencję i ważne badania lekarskie.
Startujących zawodników obowiązują kaski sztywne.
V. Kategorie wiekowe:
żak – żaczka ( 2001 i młodsi )
młodzik – młodziczka ( 1999 – 2000 )
juniorka młodsza (1997 – 1998 )
Ponadto odbędzie się wyścig dla każdego chętnego „WSZYSCY NA WSZYSTKIM”.
W tym wyścigu może wziąć udział każdy chętny , pojazd dowolny, napędzany za pomocą mięśni.
VI. Sposób przeprowadzenia wyścigu:
Wyścigi rozegrane zostaną zgodnie z przepisami PZKol. i niniejszym regulaminem.
VII. Program minutowy:
09.00 – 11.15 zapisy uczestników na listy startowe
11.30 – prezentacja ekip biorących udział w zawodach kolarskich
11.45 – odprawa techniczna i otwarcie zawodów
12.00 – 12.10 – start pierwszej grupy zawodników.

VIII.

Zasady finansowania:
Koszty organizacyjne wyścigu pokrywają organizatorzy.

VIII.

Nagrody:
I – III m-ce w każdej kategorii wiekowej dyplom i nagroda rzeczowa.
Wyścig ze startu wspólnego rozegrany zostanie na trasie okrężnej przy częściowo zamkniętym
ruchu drogowym dla zasadniczej grupy. Obowiązuje uczestników ruch tylko i wyłącznie
prawostronny – pozostali kolarze zobowiązani są do przestrzegania przepisów ruchu drogowego.
Każdy uczestnik 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.
Organizator zastrzega sobie prawo do interpretacji niniejszego regulaminu w porozumieniu z
Sędzią Głównym wyścigu.
Wyścig ze startu wspólnego rozegrany zostanie na trasie okrężnej przy zamkniętym ruchu
drogowym dla zasadniczej grupy. Obowiązuje uczestników ruch tylko i wyłącznie prawostronny –
pozostali kolarze zobowiązani są do przestrzegania przepisów ruchu drogowego.
Adres szpitala : Szpital Miejski w Mrągowie ul. Wolności 3. tel. 89 7419400 lub 112
Regulamin zatwierdzony przez Warmińsko-Mazurski Związek Kolarski.

