REGULAMIN

IV MEMORIAŁU IM. STANISŁAWA SZOZDY
Prudnik, 10 września 2017
1.

ORGANIZATOR

GminaPrudnik, 48-200 Prudnik, ul. Kościuszki3, tęL.77 4066202
Dyrektorwyścigu: MarekKrajewski tel.77 4362563,e-mail: osiri@iosirprurlnik.pl
KrYerium odbędzie się 10-09-20I] r. w Prudniku, w godzinach od 9:30 do I7 .30
zgodnie zprzepisami UCI iPZKoL
Trasa wiedzie ulicami miasta Prudnika (start/meta): Rynek, Zamkowa, Piastowska, Plac Wolności,
Kościuszki,Armii Kraj owej, Małachowskiego, Damrota.
2.

KLASA WYŚCIGU

KrYerium umieszczone jest w kalendarzu imprezPZKol.
3.

UCZESTNICTWO

W zawodach prawo startu mają zawodnicy
badania lekarskie, lbezpieczenie OC i NW.
Kryterium odbędzie się na tundzie
w następuj ących kate goriach

KATEGORIA
Dzięc klas I - III
Dziec klas IV- VI
Młodziężgimnazjów

i zawodniczki

posiadający licencje sporlowe, aktualne

o długości1600 m przy ruchu
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Zgłoszenianaieży przesyłać do dnia 9 wrześniaż0I1 r. na e-mail: osirr€osirPrrrdnil<.Pl,
Miejski,
Ratusz
1
fax714360821 lub złozyów dniu zawodów w Biurze Wyścigu - Prudnik RYnek i gimnazjow
które czynne będzie od godz. 8:00. W przypadku dzieci szkół podstawowych
kask, Lista
obowiązkowY
wymagana jest pisemna zgoda rodzicalopt"r."* na udziŃ w kryterium,
startoria do danój kategorii zamykana jest na godzinę przedjej startem.

BIURO WYŚCIGU
będzie w druu
Biuro Wyścigu mieśció się będzie w Ratuszu (adres: Prudnik, Rynek 1) i czynne
i zawodników muszą
zawodów tj. 10 września" zotlr. od godziny 8.00. Przedstawiciele ekip
odprawa technic.zna
potwierdzić udziŃ w Kryterium prezJntując licencje w Biurze Wyścigu.
oraz Przedstawiciela Policji
odbędzie się w obecności Sędziego Głóńego, Dyiektora WYŚcigu
Wyścigu,
odpowiedzialnego zazńezpteczenie imprezy o godz. 9:30 w Biurze

4.

PUNKTACJA

5.

na mecle,
Kategoria Dzięci Szkoł Podstawowych oraz Gimnazjow liczy się kolejność

kategoria szkółki kolarskie

- wg

regulamlnu Mistrzostw Śtąska szkółek kolarskich

w kryterium ulicznym im. Stanisława Szozdy
Kategoria Młodzicłka, Młodzik, Juniorka Młodrru, Junior młodszy co

4 okrążenie 5, 3, 2,

I,

pozostałe ż,I.
5,3,2, I pkt., pozostałeż,
Pozostałe kategorie: ostatnie okrążenie 10,6, 4,2pkt., co 5 okrązenie
1 pkt.
Zawodnik zdublowany lubwycofanyzwyścigunieotrzymujenagrodypieniężnejpomimo
wcze śniej s zego zdoby cia punktów.
6.

NAGRODY

Dzieci szkół podstawowvch. Gimnazium
-V MIEJSCE

I

- medale , dyplomy, nagrody Tzęczowe

szkólki kolarskie

MIEJSCE
I * V MIEJSCE,

I - III

I -V

MIEJSCE

- puchary
- medale, nagrody rzeczowę
- medale , dyplomy, nagrody rzęczowę

Kategoria Młodzik, Młodziczka

MIEJSCE
II MIEJSCE
III MIEJSCE

I

I50 zł
I00 zł
50 zł

Kategoria Junior Młodszv. Juniorka Młodsza

MIEJSCE
II MIEJSCE
III MIEJSCE

I

300 zł

I50 zł
I00 zł

Kategoria Junior. Juniorka

MIEJSCE
II MIEJSCE
III MIEJSCE
I

400 zŁ
200 zŁ

l00 zł

kateeoria Elita kobiet
I

MIEJSCE

800 zł

MIEJSCE
MIEJSCE

II

III

400 zł
250 zł

Kategoria Elita Meżczyzn, Orlik
- zakażdy zdobyy puŃt zawodnik otrzymuje 40 PLN
- sumapunktów do zdobycia I49 * 40 PLN : 5 960 PLN

NAGRODY (finansowe)

o

kategorie młodzik -

elita

oGoŁEM

- 10 510 ,00

ZASADY BEZPIECZENSTWA

7.

Kryterium odbędzie się na rundzie o długości1600 m przy ruchu całkowicie zamkniętym z pilotem
w postaci radiowozu policyjnego lub funkcjonariusza policji na motorze.
8.

PROGRAM MINUTOWY

Otwarcie Biura Wyścigu godz.7.00
Odprawa techntczna go dz. 9 .3 0
Oficjalne otwarcie zawodów godz, 9.50
9.

ZASADY FINAFISOWANIA

i

nagród pokrywa Organizator. Koszty zwlązane
pokrywaj ą zgłaszając e kluby.
Opłaty startowe będą pobierane zgodnie zprzeptsami PZKo1.

Koszty orgu"izacyjne

z

udzińem w wyścigu

SKŁAD KOMISJI SĘDZIOWSKIEJ
Skład Komisji Sędziowskiej Wznaazy Kolegium Sędziów przy PZKol
10.

z organizatoręm.
1

1.

w

porozumieniu

KONTROLA ANTYDOPINGOWA

Podczas wyścigu obowiązują przepisy antydopingowe UCI i PZKo1,
12.

KARY

W zakresie kar obowiązują Przepisy Sportowe PZKoI i UCI.

l3.SPoNsoRZY GŁowNI

Gmina Prudnik oraz Polski ZwiązekKolarski.
14.

WYKAZSZPITALI

Prudnickie Centrum Medyczne, 48- 200 Prudnik, ulica Piastowska 64, tel.

]]

406 78 00

l5. WYNlKI
Wyniki opublikowane będą na stronie internetowej r,vlvlv.prucini]<.pl, ivrvw,osirr;rudnik.pl oraz
rvwrr,.[zkol.Pl

POSTANOWIENIIA KoŃCoWE
We wszystkich sprawach nie objętych regulaminem decyduje Sędzia Głowny w porozumieniu
16.

z Or ganizatorem zawo dó w.
Wszelkie dodatkowe informacje i komunikaty podane zostanąna odprawie technicznej.

Każdy uczestnik bierze udziŃ w wyścigu na własną odpowiedzialnośó, a zawodnicY do lat 18
na odpowiedzialnośó opiekuna, który podpisał zgodę i nie może ztego tytułu wnosió żadnych
toszczęń do organizatoru,PZKol czy UCI.
Każdy zawodnik zobowiązany jest do stosowania się do poleceń sędziów oraz organtzatorów,
ze str ze g ani a zas ad nini ej s ze go re gul aminu.
a także do pr
-

Wszyscy zawodnńy maią obowiązek staftowania w kaskach ochronnych, zgodnYch
z obowiązr,ljącymi standardam i bezpieczeństwa.
organizatoi-ń" po.rosi odpowiedzialności materialnej za sprzęt spońowy ani rzeczY osobiste

zaginione w trakcie trwania zawodów.
or:ganizator nie ponosi winy za wypadki spowodowafię przęz uczestników zawodów oraz wYPadki
losówe zaistnińew czasie dojazdu i odjazdu zawodników na wyścig i z wyścigu,
Protesty zgodnie zprzepisamiPzKoL i UCI.
l.Iczęstrik zaivoclów *.r,,roru zgłlcię lrir w;,kcrzyslanie sr,vojeg* rvi:łerunku na PłltrzebY Promceji
ośrodka §portu i Rekreacji rv- przypadku pirbiikaoji zĄęĆ i fiinror,v z :ćawcdÓ\,v aruz imPtez
okolicznościoo"ryclr organizor,van,vch plzę7, OśrodękSportu i Rekreacii r,,v Prudniku ijego Patlonór"v,

Regulamin zatwięrdzony pTzezPZKoI w dniu

POL§KI ZWIĄZEK KOLARSKI
t(omisja ds" Reguhminów
REGUIAMIN ZATWIERDZONO
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