
                                             I Kryterium Uliczne W Krykach 
                            Pod Patronatem Zarządu Powiatu Sokólskiego
                                             29.06.2014r godz.11:00

                WYŚCIG KOLARSKI ZE STARTU WSPÓLNEGO W KATEGORIACH:
DZIECI 9 – 10 LAT, ŻAK,ŻACZKA, MŁODZIK,MŁODZICZKA, JUNIOR MŁODSZY, 
JUNIORKA MŁODZSZA, AMATOR DO LAT 18, AMATOR POWYŻEJ 18LAT 

CEL IMPREZY:
� Popularyzacja kolarstwa w Krynkach i powiecie sokólskim. 
 
           ORGANIZATOR:

1. UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY „FENIKS” W KRYNKAsCH
          WSPÓŁORGANIZATORZY:

1. ZARZĄD POWIATU SOKÓLSKIEGO
2. LUKK LIDER SOKÓŁKA
3. PODLSKI OKRĘGOWY ZWIĄZEK KOLARSKI

           TERMIN I MIEJSCE:
� Kryterium zostanie przeprowadzone dn. 29.06.2014r po ulicach miasta Krynki
� Biuro wyścigu będzie mieściło się przy ul. Wojska Polskiego 
� Przyjmowanie ekip godz. 9:00 – 10:30
� Odprawa techniczna godz. 10:40
� Czas trwania wyścigu od 11:00 do 15:00   

          UCZESTNICTWO:
� W wyścigu prawo  startu mają zawodnicy, którzy posiadają ważną licencję na 2014 rok i 
badania lekarskie 
� W wyścigu dzieci oraz amatorów do 18 lat będzie obowiązywało oświadczenie  i 
pozwolenie rodzica na udział w zawodach,w wyścigu amatorów powyżej 18 lat 
oświadczenie przygotowane przez organizatora. 
� W wyścigach prawo startu mają zawodnicy kategorii: żak, młodzik, juior młodszy,  
dzieci w wieku 9 – 10 lat oraz amatorzy do lat 18 i powyżej 18lat. 
� W wypadku małej liczby uczestników organizatorzy zastrzegają sobie prawo łączenia 
kategorii z osobną klasyfikacją oraz zmianą dystansów. 
  
           SPOSÓB PRZEPROWADZENIA:
                            Kryterium zostanie przeprowadzone na okrążeniach o dystansie 1300m   
ulicami , Plac Jagielloński, Wojska Polskiego, Targowa, Grodzieńska, Rynkowa.
                           Okrążenia parzyste punktowane 5,3,2,1; każde pozostałe okrążenie 1 pkt
                           
                           11:00   Dzieci 9 – 10 lat                    - 1 okrążenie  
                           11:20   Amator do lat 18                    - 2 okrążenia
                           11:40   Żak, Żaczka, Młodziczka      - 4 okrążenia  
                           12:10   Młodzik                                  - 12 okrążeń
                           12:10  Junior Mł. Kobiety                  - 12 okrążeń
                           13:00  Amator pow. 18 lat                 - 10 okrążeń
                           13:50   Junior Mł.                               - 18 okrążeń



                           Rozdanie nagród rozpocznie się o godz 14:40
                            
                             W wyścigu będzie prowadzona klasyfikacja indywidualna. Wyścig 
zostanie przeprowadzony zgodnie z niniejszym regulaminem oraz przepisami PZKol i UCI 
                        
            ZGŁOSZENIA: 
                             Zgłoszenia do wyścigu należy przesłać na adres e-mail: uks.feniks@o2.pl 
do dnia 27.06.2014r.

            NAGRODY:
                              Zwycięzcy poszczególnych kategorii otrzymają puchary, w kategorii 
dzieci, żak,amator,młodzik kobiet i junior mł kobiet  za pierwsze 3 miejsca  nagrody 
rzeczowe, w kategorii młodzik i junior mł nagrody rzeczowe za 5 pierwszych miejsc.

             POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

                              Sędziego głównego oraz skład komisji sędziowskiej wyznaczy kolegium 
sędziów RZKol w Białymstoku
                              Wyścig zostanie rozegrany przy zamkniętym ruchu drogowym.
                              Poszczególni zawodnicy i osoby towarzyszące powinni być ubezpieczone 
od nieszczęśliwych wypadków przez swoje macierzyste kluby. 
                              Obowiązuje kask sztywny. 
                              Za ewentualne kradzieże organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności.
                              Organizatorzy ponoszą koszty organizacyjne oraz zabezpieczają puchary 
i nagrody. Poszczególne ekipy przyjeżdżają na własny koszt.
                              We wszystkich innych sprawach nie ujętych w niniejszym regulaminie 
będzie decydował Sędzia Główny w porozumieniu z organizatorem.
                              Ekipy mogą zamówić obiad w kwocie 12zł, rezerwacje proszę zgłaszać 
do 25.06.2014r 
                              Osobą odpowiedzialną z ramienia organizatora jest Natalia Godlewska – 
Prezes UKS „Feniks” nr tel. 604 150 088, uks.feniks@o2.pl 
                              Najbliższy szpital mieści się w Sokółce ul. Sikorskiego 40. 

W załączeniu mapka wyścigu.
                                 
                                        ORGANIZATOR                                  

 SPONSORZY:

    Zarząd Powiatu Sokólskiego                           Starostwo Powiatowe w Sokółce
   
     Firma APG CO. W.Kisielewski, J.Kierdelewicz sp.j.

     Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe „TELKA”

     Spółdzielnia Produkcyjno – Handlowa “Krynka”

mailto:uks.feniks@o2.pl


    


