III EDYCJA 2018r.

Regulamin III Wyścigu w Kolarstwie Przełajowym (klasa B)
Owocowy Przełaj 2018
I CEL WYŚCIGU
Popularyzacja kolarstwa przełajowego na terenie gminy Jeżewo oraz powiatu świeckiego jako zdrowa
forma wypoczynku, sposób na życie oraz uczczenie 100 rocznicy odzyskania niepodległości.
Zdobywanie punktów do Challange PZKol.
Wspieranie Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Nr 1 „Dom Dziecka” w Bąkowie.

II ORGANIZATORZY
• Stowarzyszenie Owocowy Przełaj - organizator główny
Współorganizatorzy:
• Gmina Jeżewo http://ug-jezewo.lo.pl/
• Ciclo Sport J-Bike - serwis techniczny https://pl-pl.facebook.com/ciclosportjbike/
• WBtiming.pl – zapisy i pomiar czasu http://wbtiming.pl

III TERMIN I MIEJSCE
Wyścig odbędzie się w dniu 18 listopada 2018r. (niedziela) w miejscowości Laskowice Pomorskie, ul. Długa 48.

IV ZGŁOSZENIA
Zgłoszenia są prowadzone wyłącznie przez stronę internetową: http://wbtiming.pl/OwocowyPrzelaj3
do dnia 14.11.2018r. lub w dniu zawodów w biurze organizatora w godz. 8:15-9:45.
Odbiór numerów startowych i weryfikacja dokumentów w dniu zawodów w biurze zawodów
do godziny 9:45 ( I blok startowy), ewentualnie 13:00-13:30 (II blok startowy).

V ZASADY ROZGRYWANIA WYŚCIGU
1. Prawo startu mają zawodnicy i zawodniczki zrzeszeni w klubach sportowych posiadający ważne licencje
na rok 2018 i aktualne badania lekarskie oraz amatorzy (17 lat i starsi).
2. Zawody zostaną rozegrane zgodnie z przepisami PZKol.
3. Po trasie wyścigu mogą poruszać się jedynie zawodnicy posiadający numer startowy.
4. Każdy zawodnik musi być wyposażony w kask.
5. Każdy zawodnik otrzymuje 2 nr-y startowe: na biodra i na ramię.

VI TRASA I SPOSÓB PRZEPROWADZENIA WYŚCIGU
Wyścig zostanie rozegrany na trasie okrężnej zgodnie z przepisami PZKol.
Długość okrążenia: 2 600 m.
Harmonogram startów, dekoracji i dystanse do pokonania dla poszczególnych kategorii:
• od 8:15 - weryfikacja zawodników w biurze zawodów
• 8:00-9:45 - trening na trasie wyścigu
•
•
•
•
•
•
•
•

10:00 - kategoria Masters II (45-54 lata) - minimum 35min.
10:01 - kategoria Masters III (55 lat i starsi) - minimum 35min.
10:50 - kategoria Masters I (35-44 lat) - minimum 45min.
10:51 - kategoria Amator - minimum 45min.
11:50 - kategoria Młodzik - minimum 20min.
11:51 - kategoria Młodziczka - minimum 20min.
12:25 - kategoria Junior Młodszy - minimum 35min.
12:26 - kategoria Żak chłopcy, dziewczynki - 1 okrążenie

•
•

13:10-13:30 - trening na trasie wyścigu
13:10 - pierwsza dekoracja kategorii: Żak, Młodzik, Młodziczka, Masters, Amator

•
•
•

13:35 - kategoria Elita Kobiet, Kobiety Amator, Juniorka (Open) - minimum 40min.
13:36 - kategoria Juniorka Młodsza - minimum 30min.
14:30 - kategoria Elita Mężczyzn, U-23, Junior (Open) - minimum 50min.

•

15:30 - druga dekoracja kategorii: Junior Młodszy, Juniorka Młodsza, Elita Kobiet Open, Amator, Juniorka,
Junior, Elita Mężczyzn, U-23
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VII ZASADY FINANSOWANIA
Koszty organizacyjne i nagród ponosi organizator.
Koszty przejazdu i pobytu pokrywają jednostki delegujące.
Startowe obowiązuje wg przepisów PZKol.
Zawodnicy zgłoszeni po 14.11.2018r. - opłata startowa taryfikator B. Kategoria młodzik, młodziczka
nie zgłoszeni w terminie - opłata startowa 10 zł. Dla kategorii Amator - opłata startowa 30zł w przypadku
zgłoszenia do dn. 14.11. br., w przypadku zgłoszenia w dniu zawodów - opłata 50zł.

VIII NAGRODY
Organizator zapewnia nagrody finansowe i rzeczowe oraz puchary dla zwycięzców w poszczególnych
kategoriach wiekowych. Pula nagród finansowych to 3 500 zł.
Jeżeli w kategoriach wiekowych zostanie zgłoszona mała liczba zawodników organizator zastrzega
sobie prawo do zmiany wysokości i ilości nagród z zachowaniem minimalnej kwoty nagród finansowych
3500 zł.

IX OPIEKA SĘDZIOWSKA
Sędziego głównego i 2 komisarzy wyznacza Kolegium Sędziów PZKol. Pozostali sędziowie zostaną
delegowani w porozumieniu z organizatorem.

X POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Zawodnicy startują na własną odpowiedzialność.
Zawodnicy powinni być ubezpieczeni przez macierzyste kluby, a kategoria amator indywidualnie.
Zawodnik/zawodniczka musi znać swój pesel, co jest niezbędne do otrzymania nagrody, w przeciwnym
razie jej nie otrzyma.
Wszelkie kwestie sporne rozstrzyga sędzia główny w porozumieniu z organizatorem.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki spowodowane przez zawodników lub osoby
towarzyszące w trakcie rozgrywania wyścigu.
Organizator zapewnia stanowisko do mycia rowerów, posiłek regeneracyjny po wyścigu oraz opiekę
medyczną podczas trwania wyścigu.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zagubione lub skradzione podczas trwania rywalizacji.

XI NAJBLIŻSZY SZPITAL
Nowy Szpital Sp. z o.o., Świecie ul. Wojska Polskiego 126, tel. 41 240 16 00, tel. alarmowy 112.

XII OSOBA ODPOWIEDZIALNA ZA WYŚCIG Z RAMIENIA ORGANIZATORA
Jarosław Dąbrowski tel. 505 562 387,

owocowyprzelaj@onet.pl.

PATRONAT MEDIALNY
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TRASA WYŚCIGU
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