REGULAMIN
PUCHAR POLSKI W KOLARSTWIE PRZEŁAJOWYM - BIAŁYSTOK 21.10.2018
1. Organizator:
- Fundacja „Maratony Kresowe”
- Osobą odpowiedzialną za organizację wyścigu w Białymstoku jest Mirosław Barej, Fundacja „Maratony Kresowe”
tel. 509 282 463
2. Współorganizatorzy :
- Miasto Białystok
- Uczniowski Klub Sportowy Wygoda w Białymstoku
3. Klasa wyścigu :
- Wyścig umieszczony jest w kalendarzu Kolarstwa Przełajowego Polskiego Związku Kolarskiego na sezon 2018/2019
jako Puchar Polski II edycja.
4. Wsparcie dla organizacji wyścigu i Sponsorzy
- APG i sklepy PELETON
- Przedsiębiorstwo Usługowo- Produkcyjne TELKA Sp. z o.o.
- Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
5.Cel zawodów
•Wyłonienie klasyfikacji rocznej Pucharu Polski 2018/2019
•Popularyzacja kolarstwa przełajowego na terenie miasta Białegostoku
•Propagowanie kultury fizycznej i zdrowego stylu życia
6. Termin i miejsce imprezy
Wyścig rozegrany zostanie w dniu 21 października 2018 w Białymstoku na terenie Parku Lubomirskich
Białymstoku , ul. Ks. St. Suchowolca, 15-567 Białystok, start i meta przy Pałacu Lubomirskich.
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Biuro wyścigu w dniu 21.10.2018r. czynne będzie w godzinach 8:00 -10:00 przy Pałacu Lubomirskich
7. UCZESTNICTWO I ZGŁOSZENIA
W zawodach prawo startu mają zawodniczki, zawodnicy posiadający ważną licencje kolarską na rok 2018 i aktualne
badania lekarskie, szkółki kolarskie licencje w formule SinKo, aktualne badania lekarskie, start w kat. zgodnych z
rocznikiem.
Dzieci nie stowarzyszone w klubach 2007-2009 – oświadczenie rodziców.
Amatorzy powyżej lat 18 (wiek 18 lat i więcej bez licencji, startujący na oświadczenie, że zapoznał się z regulaminem i
trasą oraz że jest zdolny do udziału w wyścigu – oświadczenie) .
Start zawodników obowiązkowo w kasku sztywnym.
8. SPOSÓB PRZEPROWADZENIA ZAWODÓW:
Wyścig zostanie rozegrany zgodnie z przepisami PZKol i UCI dotyczącymi wyścigów przełajowych .
Wyścig będzie rozegrany na następujących dystansach i według następującego programu :

8:00 -10:00 Weryfikacja zawodników w biurze zawodów
8:30 - 9:30 Trening na trasie wyścigu
9:30 - 9:50 Wyścig dzieci
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10:00 - Masters II / Amator (45-54) – 35 minut
10:01 - Masters III / Amator (55 I starsi) – 35 minut
10:50 - Masters I (35-44) – 45 minut
10:51 - Amator (35-44), Amator (18-34) – 45 minut
11:50 - Kategoria Młodzik – 20 min
11:51 - Kategoria Młodziczka - 20min
12:25 - Kategoria Junior Młodszy – 35 min
12:26 - Kategoria Żak chłopcy i dziewczyny – 1 pełna runda
13:10 - 13:30 Trening na trasie wyścigu
13:10 - I DEKORACJA: ŻAK, MŁODZIK, MŁODZICZKA, MASTERS I, II, AMATOR
13:35 - Kategoria Elita Kobiet, Juniorka - 40 min
13:36 - Kategoria Juniorka Młodsza – 30 min
13:37 - Kobiety Amator
14:30 - kategoria Elita Mężczyzn, U23, Junior - Open – 50 min
15:30 - II DEKORACJA: Junior Młodszy, Juniorka Młodsza, Elita kobiet, Juniorka, Elita Mężczyzn, Junior,
9. ZASADY FINANSOWANIA I ZGŁOSZENIA:
Zgłoszenia można przesyłać w terminie do 18.10.2018r. na adres: przelaje@maratonykresowe.pl na drukach
zgłoszenia dostępnych na stronie: www.godlewski-sport.cba.pl. Strona internetowa ze stroną wyścigu:
www.maratonykresowe.pl
Startowe do w/w terminu opłata taryfikator A PZKol, dla Kat. Masters, Amator 30,00zł
Po w/w terminie i w dniu startu w biurze zawodów obowiązuje taryfikator B – PZKol.
Masters – 40,00zł, Amator 50,00zł. Uwaga: kategorie młodzik/czka, junior/ka młodszy/sza zgłoszone w terminie B
opłata - 10.00 zł
Weryfikacja zawodników i odbiór numerów startowych do godziny przed startem danej kategorii wiekowej.
-koszty organizacyjne i nagród ponosi Organizator
-koszty przyjazdu i pobytu pokrywają jednostki delegujące

11. NAGRODY:
Organizator zapewnia:
Puchary dla zwycięzców we wszystkich kategoriach.

Nagrody rzeczowe
Kategoria Żak; Dzieci (dziewczęta i chłopcy) – miejsca 1 - 3
Kategoria Młodziczka – miejsca 1 - 4
Kategoria Młodzik – miejsca 1 - 5
Kategorie: Amator (18-34), Masters I; Masters II / Amator (45-54); Masters III / Amator (55+); Amator (3544); Kobiety Amator – miejsca 1 - 3
Organizator zapewnia nagrody finansowe:
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Łącznie nagrody finansowe –6500,00zł
Nagrody rzeczowe – 3500,00zł
Nagrody - zawodnicy odbierają osobiście w strojach sportowych klubowych za okazaniem licencji (lub innego
dokumentu potwierdzającego tożsamość), znając swój PESEL, w przeciwnym razie nagroda nie zostanie wydana.
UWAGA!: Jeżeli w dowolnej z kategorii wiekowych zgłoszona zostanie zbyt mała liczba zawodników/czek,
organizator zastrzega sobie prawo zmiany nagród co do wysokości i ilości nagradzanych z ewentualnym
przeznaczeniem na inną kategorię.
10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE :
- każdy uczestnik wyścigu startuje na własną odpowiedzialność
- organizator nie bierze odpowiedzialności za rzeczy zagubione i skradzione podczas trwania zawodów
- wszyscy zawodnicy powinni być ubezpieczeni przez macierzyste kluby
- organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki powstałe w czasie zawodów
- organizator zapewnia opiekę medyczną
- organizator zapewnia boks do mycia rowerów .
- organizator zapewnia bezpłatny posiłek regeneracyjny
- sędziego głównego i 2 komisarzy wyznaczy PZKol, pozostały skład komisji sędziowskiej wyznaczy K.S. POZKol.
- w sprawach sportowych nie objętych niniejszym regulaminem i przepisami PZKol decyduje organizator w
porozumieniu z sędzią głównym.
- kary zgodnie z przepisami PZKol
Adresy szpitali:
Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku
ul. M. C. Skłodowskiej 24a, 15-276 Białystok
Tel. 85 746 80 00
Wojewódzki Szpital Zespolony
ul. Wołodyjowskiego 2; 15-272 Białystok
Tel. 85 748 81 00
Dziecięcy Szpital Kliniczny
Ul. Waszyngtona 17, 15-269 Białystok
Tel. 85 742 40 31

ORGANIZATOR
Mirosław Barej
Prezes Fundacji „Maratony Kresowe”
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