
R E G U L A M I N.
IV WYŚCIG SZOSOWY O MEMORIAŁ IM. EDWARDA DUDZIŃSKIEGO

KRYNKI 14. – 15. 08.2017r.

CEL IMPREZY:
1. Popularyzacja kolarstwa w Krynkach i na terenie całej gminy.
2. Uczczenie  pamięci Edwarda Dudzińskiego – kolarza, trenera oraz działacza społecznego, który popularyzował kolarstwo wśród dzieci i młodzieży.
3. Sprawdzian  dzieci uczęszczających na zajęcia wakacyjne pod hasłem : „bezpiecznie, zdrowo, kontr nałogowo”.

1. ORGANIZATOR
IV Memoriał im. Edwarda Dudzińskiego jest organizowany  przez Uczniowski  Klub  Sportowy „Feniks” w Krynkach, ul. Aleja Szkolna 10, 16-120 
Krynki. Dyrektorem wyścigu jest Natalia  Godlewska tel. 604 150 088 email : uks.feniks@02.pl

Współorganizatorzy:
Gminny Ośrodek Kultury w Krynkach
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

2. TERMIN I MIEJSCE
Wyścig odbędzie się 14 – 15. 08.2017r. na terenie miasta i gminy Krynki.
14.08.2017r. - jazda parami na czas na trasie Jurowlany – Usnarz Górny, z półmetkami na 3, 6 i 10 kilometrze
15.08.2017r. - kryterium uliczne w Krynkach ulicami: 1 Maja - Plac Jagielloński – Rynkowa - Grodzieńska - Targowa

3. KLASA WYŚCIGU
Wyścig jest umieszczony w kalendarzu imprez PZKol, jest wyścigiem punktowanym.

4. UCZESTNICTWO
W wyścigu prawo startu mają zawodnicy, którzy posiadają ważną licencję na 2017r oraz badania lekarskie w kategoriach: żak, żaczka, młodzik, młodziczka, 
junior młodszy, juniorka młodsza, junior i juniorka. Ponadto prawo startu w wyścigu mają dzieci od 7 lat, młodzież i amatorzy bez licencji na podstawie 
oświadczenia podpisanego osobiście lub przez rodzica/prawnego opiekuna w biurze zawodów.  
Zgłoszenia należy wysyłać na adres e-mail: kaminski.poczta@gmail.com  do dnia 12.08.2017r.
W wyścigach kategorii nielicencjonowanych do lat 18 obowiązuje oświadczenie wypełnione i podpisane osobiście przez rodzica /opiekuna prawnego 
zawodnika w biurze zawodów. W wyścigu kategorii Amator 19+  obowiązuje oświadczenie wypełnione i podpisane osobiście przez zawodnika w biurze 
zawodów.  Kategoria  Amator 19 + będzie podzielona  na kategorie  do 30 lat , do 50 lat  i po wyżej 50 lat.

5. BIURO WYŚCIGU
Zgłoszenia do wyścigów w biurze zawodów dn. 14.08.2017r od godziny 11:00 do 13:00 ; dn. 15.08.2017r od godziny 09:30 do 11:00 w Gminnym Ośrodku 
Kultury w Krynkach przy ul. Grodzieńskiej 7.
Odprawa techniczna zorganizowana zgodnie z art. 1.2.087 i 1.2.088 przepisów sportowych PZKol. odbędzie się w dniu 14.08.2017r o godzinie 13:30,
dnia 15.08.2017r o godz 11:15

6. KOLEJNOŚĆ STARTU
Wyścigi rozgrywane są w niezależnej klasyfikacji indywidualnej dla każdej z kategorii wiekowych, w ciągu kolejnych dwóch dni.

Pierwszego dnia zostanie rozegrana jazda parami na czas z półmetkiem na dystansach:
- żak, żaczka, młodzik, młodziczka,  amator 11-14 i 15 – 17 lat – 6km
- junior młodszy, juniorka młodsza – 12 km
- junior, juniorka, amator powyżej 18 lat – 20 km
Pary startują w odstępach jednominutowych, kategoria junior i amator pow. 18 lat co 2 min, z odstępem między kategoriami 5 
min. Dzieci do lat 10 będą startowały w jeździe indywidualnej na czas co 1 min, na dystansie 2 km.
Klasyfikacja w kategoriach: dzieci i amator będzie podzielona na rowery górskie i szosowe.
Wyścig będzie miał jednocześnie charakter Mistrzostw Województwa Podlaskiego w jeździe 
dwójkami na czas. Obowiązują przełożenia zgodnie z art. 2.2.023 - przepisów sportowych PZKol

Drugiego dnia odbędzie się kryterium uliczne na okrążeniach o długości 1600m ulicami: Plac Jagielloński – Rynkowa - Grodzieńska - Targowa - 1 Maja.

Punktacja kryterium: co trzecie okrążenie punktowane 5-3-2-1pkt; pozostałe 2,1 pkt. Wyścig 
będzie miał również charakter Mistrzostw Województwa Podlaskiego w kryterium ulicznym. 
Obowiązują przełożenia zgodnie z art. 2.2.023 - przepisów sportowych PZKol
W zależności od ilości zgłoszonych zawodników, organizator zastrzega sobie  prawo do połączenia lub podziału kategorii.

7. KLASYFIKACJA
Jazda na czas dwójkami: zwycięża para która pokona wyznaczony dystans w najkrótszym czasie – decyduje czas 2 zawodnika na mecie.
Zasady rozegrania wyścigu dwójkami na czas zgodnie z art. 2.5 Przepisów Sportowych PZKol.
Klasyfikacja w kryterium zgodna z art. 2.7.023 Przepisów Sportowych PZKol

Zawodnicy  zdublowani   w kryterium, obowiązuje art. 2.7.021 Przepisów Sportowych PZKol
Neutralizacja w kryterium zgodna z art. 2.7.22 Przepisów  Sportowych PZKol

8. NAGRODY
14.08.2017r
Każda z kategorii wiekowych za pierwsze trzy miejsca zostanie nagrodzona statuetkami oraz nagrodami rzeczowymi.
Wysokość nagród zostanie podana na odprawie technicznej.

15.08.2017r
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Dzieci, młodzież i amator do 18 lat, amator od 19 lat, kategoria żak i żaczka za pierwsze trzy miejsca 
nagrody rzeczowe
Kategoria  młodzik nagrody rzeczowe za pięć pierwszych miejsc o łącznej wartości 350zł 
Kategoria  młodziczka nagrody rzeczowe za pięć pierwszych miejsc o łącznej wartości 350zł 
Kategoria  junior młodszy nagrody pieniężne za pięć pierwszych miejsc o łącznej wartości 450 zł
Kategoria  juniorka młodsza nagrody pieniężne za trzy pierwsze miejsca o łącznej wartości 300zł
Kategoria  junior nagrody pieniężne za pięć pierwszych miejsc o łącznej wartości 600 zł 
Kategoria juniorka nagrody  pieniężne za trzy pierwsze  miejsca o łącznej wartości 300zł

9. KONTROLA ANTYDOPINGOWA
W wyścigach obowiązują przepisy antydopingowe UCI i PZKol. Badania antydopingowe będą
przeprowadzone w Gminnym Ośrodku Kultury w Krynkach przy ul Grodzieńskiej 7.

10.CEREMONIA DEKORACJI
Ceremonia dekoracji odbędzie się zgodnie z programem minutowym. Zawodnicy mają obowiązek zgłosić się do dekoracji w strojach sportowych.

Do dekoracji zgłasza się ilość zawodników  odpowiadająca ilości  nagród.

11. KARY
W zakresie  kar obowiązują przepisy  sportowe /PZKol, UCI/

12. ZASADY ZABEZPIECZENIA
Wyścigi odbędą się przy  ruchu  drogowym  całkowicie  zamkniętym.

13.SKŁAD KOMISJI SĘDZIOWSKIEJ
Sędzia Główny - Jolanta Rusiecka,
Komisarz II – Piotr Rusiecki,
Komisarz III – Jan Kamiński.
Pozostały skład  komisji  sędziowskiej  wyznaczy  Podlaski  Okręgowy  Związek Kolarski

14. ZASADY FINANSOWANIA
Ekipy przyjeżdżają na koszt  własny. Opłaty startowe  zgodnie z przepisami  PZKol. Dla kategorii  amator  19+  – 30zł, dla kategorii amator 14 –18 lat - 10 zł, 
dzieci  do 13 lat  – bezpłatnie.

15. WYKAZ SZPITALI
 - Samodzielny  Publiczny  Zakład  Opieki  Zdrowotnej  16-100 SOKÓŁKA ul. Sikorskiego 40 tel. 85 722 04 63
 - Uniwersytecki  Szpital  Kliniczny w Białymstoku ul. Skłodowskiej – Curie 24 tel. 85 746 86 66
- Uniwersytecki Dziecięcy Szpital Kliniczny im. I. Zamenhofa BIAŁYSTOK ul. Waszyngtona 17 tel. 85 745 05 00  
- Wojewódzki  Szpital  Zespolony im. J. Śniadeckiego BIAŁYSTOK ul. Skłodowskiej – Curie 26 tel. 85 748 81 00
- Zakład  Opieki  Zdrowotnej  Ministerstwa  Spraw Wewnętrznych i Administracji BIAŁYSTOK ul. Fabryczna 27  tel. 85 869 35 50

16. PLAN GODZINOWY
14.08.2017r
11:00 do 13:00 przyjmowanie zgłoszeń
13:30 odprawa techniczna
14:00 start pierwszych zawodników
ok godz 17:00 rozdanie statuetek i nagród dla zwycięzców poszczególnych kategorii

15.08.2017r
9:30 do 11:00 przyjmowanie zgłoszeń

11.30 dzieci 7 – 8 lat – 1 okrążenie
11.31  dzieci 9 – 10 lat    -   2 okrążenia
11.45  amatorzy do 18 lat  nie  posiadający licencji  i nie należący do szkółek kolarskich
            ( w tym dzieci 11 – 13 lat) + Kobiety Amator – 3 okrążenia 
12.10  Żak, żaczka, młodziczka  - 5 okrążeń  na kreskę
12.30  Młodzik, Juniorka młodsza  - 9 okrążeń
13.15  Amator  19+(z podziałem na kategorie) – 9 okrążeń
14.00  Junior młodszy, Juniorka  - 15 okrążeń
15.00  Junior  - 21 okrążeń

                    16:00  rozdanie  nagród

17. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Zawodnicy i osoby towarzyszące powinny być ubezpieczone od nieszczęśliwych wypadków przez swoje macierzyste kluby.
Zawodnicy mają obowiązek startów w kasku sztywnym.
Za wypadki spowodowane przez zawodniczki i zawodników organizator nie ponosi odpowiedzialności
Kierownicy ekip/trenerzy są odpowiedzialni za przestrzeganie regulaminu i zasad rozgrywania wyścigów i co za tym idzie przestrzeganie programu 
minutowego oraz innych zaleceń Komisji Sędziowskiej i Organizatora.
Prysznice dla zawodników zlokalizowane na terenie MOSiR Krynki ul. Kościelna.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki losowe zaistniałe podczas dojazdu i powrotu z imprezy.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy pozostawione, skradzione czy zagubione podczas wyścigu.
Nieznajomość regulaminu lub jego nieprzestrzeganie nie będą uznawane przez Organizatorów i Komisję Sędziowską za wytłumaczenie działań niezgodnych z 
jego postanowieniami.
We wszystkich sprawach nie objętych regulaminem decyduje Sędzia Główny w porozumieniu z Organizatorem wyścigu.



ORGANIZATOR :

Uczniowski Klub Sportowy „Feniks”w Krynkach




