REGULAMIN IMPREZY KOLARSKIEJ
pn. „XXXIX MEMORIAŁ KOLARSKI IM. JÓZEFA KLOCA”
1. CEL WYŚCIGU:
Oddanie hołdu tragicznie zmarłemu kolarzowi LZS Wilkołaz Józefowi Kloc.
Popularyzacja kolarstwa jako czynnej formy wypoczynku w środowisku wiejskim oraz
zachęcenie młodzieży do czynnego uprawiania sportu.
2. ORGANIZATORZY:
Klub Sportowy „UNIA WILKOŁAZ”
Urząd Gminy Wilkołaz
Starostwo Powiatowe w Kraśniku.
IMPREZA
O
ZASIĘGU
OGÓLNOPOLSKIM
OBJĘTA
PATRONATEM BYŁYCH KOLARZY LZS WILKOŁAZ.

HONOROWYM

3. TERMIN, MIEJSCE, TRASY WYŚCIGU:
Wyścig odbędzie się w dniu: 15 września 2019 roku/niedziela/ .
Biuro zawodów mieści się przy budynku Świetlicy Wiejskiej w Wilkołazie Trzecim.
Zapisy przyjmowane są w dniu wyścigu na 40 minut przed startem.
Odprawa techniczna 15 minut przed startem.
Start i meta wyścigu: Wilkołaz Trzeci.

W odległości ok. 7,5 km od startu w miejscowości Ewunin na
jezdni umieszczony jest próg zwalniający z wyniesionym
przejściem dla pieszych. Prosimy o zachowanie w tym miejscu
ostrożności podczas przejazdu.
TRASA I - stowarzyszeni w kat. JUNIOR CHŁOPCY
dystans 66,5 km – VI pętli trasy:
Wilkołaz Trzeci – Wilkołaz Dolny –Ostrów – Ewunin – Wilkołaz
Dolny –Wilkołaz Drugi.
830 – Zbiórka przy Świetlicy Wiejskiej w Wilkołazie Trzecim i przyjmowanie zgłoszeń
935– Start wyścigu.
TRASA II - stowarzyszeni w kat. JUNIOR MŁODSZY CHŁOPCY oraz JUNIORKA
dystans 56,5 km – V pętli w/w trasy.
830 – Zbiórka przy Świetlicy Wiejskiej w Wilkołazie Trzecim i przyjmowanie zgłoszeń
938 – Start wyścigu.

TRASA III - stowarzyszeni w kat. MŁODZIK
JUNIORKA MŁODSZA
dystans 35,5 km – III pętle w/w trasy.

(dziewczęta,

chłopcy) oraz

830 – Zbiórka przy Świetlicy Wiejskiej w Wilkołazie Trzecim i przyjmowanie zgłoszeń.
943 – Start wyścigu.
TRASA IV– stowarzyszeni w kat. Masters – gr. I i II oraz III i IV
dystans 46 km – IV pętle w/w trasy.
1110 – Zbiórka przy Świetlicy Wiejskiej w Wilkołazie Trzecim i przyjmowanie zgłoszeń.
1145 – Start wyścigu gr. I i II
1150 – Start wyścigu gr. III i IV
TRASA V– przejazd pod hasłem „Rowerem po zdrowie” oraz strażaków „Rowerem
do pożaru”. W przejeździe „Rowerem po zdrowie” uczestniczą niestowarzyszeni z gminy
Wilkołaz i powiatu kraśnickiego
dystans 14,5 km – I pętla w/w trasy
1310 – Zbiórka przy Świetlicy Wiejskiej w Wilkołazie Trzecim i
przyjmowanie zgłoszeń.
1350 – Start do przejazdu.
4. UCZESTNICTWO:
W wyścigach skategoryzowanych mają prawo startu zawodnicy posiadający ważne
badania lekarskie oraz licencje kolarskie na 2019 r.
W przejeździe „Rowerem po zdrowie” dla niestowarzyszonych mają prawo uczestniczyć
wszyscy mieszkańcy gminy Wilkołaz oraz powiatu kraśnickiego posiadający kartę
rowerową, kask ochronny oraz dokument stwierdzający tożsamość. W ramach przejazdu
„Rowerem po zdrowie” odbędzie się przejazd min. 3-osobowych drużyn strażackich pod
hasłem „Rowerem do pożaru”.
Osoby niepełnoletnie muszą posiadać zgodę rodziców lub opiekunów na
uczestnictwo w imprezie.
5. SPOSÓB PRZEPROWADZENIA WYŚCIGÓW:
Wyścigi dla grup z licencjami zostaną przeprowadzone zgodnie z przepisami PZKol. w
klasyfikacji indywidualnej.
Zawodnik, który będzie miał 10 minut straty do prowadzącego zostaje wycofany z wyścigu
i niesklasyfikowany.
Zawodnicy obowiązani są startować w kaskach ochronnych.
Zawodników w czasie trwania wyścigu obowiązują przepisy o ruchu drogowym ze
względu na to, że wyścig zostanie rozegrany przy częściowo ograniczonym ruchu
drogowym.
Wszyscy startujący muszą posiadać numery startowe (prawidłowo przypięte) aby można
było zrobić dokładne wyniki z przejazdu
Od uczestników przejazdu wymaga się sprawnych technicznie rowerów turystycznych lub
górskich.
Czas przejazdu dla uczestników niezrzeszonych ograniczony jest do 40 minut.
Przekroczenie limitu czasowego powoduje wykluczenie z przejazdu.

6. ZASADY FINANSOWANIA:
Koszty organizacyjne i nagród pokrywa organizator.
Koszty związane z uczestnictwem w wyścigu pokrywają jednostki zgłaszające.
Startowe pobierane będzie w wysokości zgodnej z przepisami PZKol.
Opłaty nie dotyczą uczestników nie stowarzyszonych.
7. NAGRODY:
Zwycięzcy poszczególnych kategorii (zrzeszeni) otrzymują pamiątkowe
dyplomy oraz nagrody za miejsca od I do III.
Wśród wszystkich uczestników przejazdu „Rowerem po zdrowie”(którzy zmieścili się w
limicie czasu) rozlosowane zostaną nagrody wg klucza :
a) dziewczęta i chłopcy w wieku od 10 do 13 lat (2009-2006)
b) dziewczęta i chłopcy w wieku od 14 do 16 lat (2005-2003)
c) dziewczęta i chłopcy w wieku od 17 do 19 lat (2002-2000)
d) kobiety i mężczyźni w wieku od 20 do 29 lat (1999-1990)
e) kobiety i mężczyźni w wieku od 30 do 39 lat (1989-1980)
f) kobiety i mężczyźni w wieku od 40 do 49 lat (1979-1970)
g) kobiety i mężczyźni w wieku od 50 (1969)
h) drużyny OSP
8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
Zawodnicy uczestniczą w wyścigu na własne ryzyko i odpowiedzialność wobec osób
trzecich. Zawodnicy oraz osoby towarzyszące winny być ubezpieczone przez macierzyste
kluby. W trakcie trwania wyścigu winni przestrzegać przepisów sportowych PZKol.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty i sprzęt sportowy zaginiony lub
zniszczony w trakcie trwania imprezy.
Zawodnicy winni zgłaszać się do biura zawodów zgodnie z terminami wskazanymi w pkt.3
niniejszego regulaminu i pobrać numer startowy.
Uchybienia mogą spowodować wykluczenie z zawodów.
Organizator zapewnia opiekę medyczną w czasie trwania imprezy.
Wszelkie protesty rozpatrywane będą przez ORGANIZATORA i sędziego głównego.
Impreza będzie ubezpieczona od OC przez organizatora.
Impreza odbędzie się bez względu na pogodę.
Regulamin zatwierdzony przez PZKol w Lublinie.
W sprawach nie objętych niniejszym regulaminem decyduje Sędzia Główny z
organizatorem wyścigu.
Najbliższy szpital –SPZOZ Kraśnik, ul Chopina 13, 23-200 Kraśnik
Warunkiem udziału jest dołączenie zgody pełnoletniego uczestnika na przetwarzanie
jego danych
osobowych, a w przypadku uczestnika niepełnoletniego zgody
podpisanej przez rodziców lub opiekunów.

Organizatorzy

