REGULAMIN
Wyścigu Kolarskiego o Puchar Burmistrza Jelcza-Laskowic
UKS MOTO AGBUD STELWELD JELCZ-LASKOWICE
Kategorie dziecięce, masters oraz mieszkańcy powiatu oławskiego

1. Cel:
-

Promocja kolarstwa na terenie Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice,
Popularyzacja kolarstwa wśród dzieci i młodzieży,
Promocja Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice i jej potencjału sportowego.

2. Organizator:
- UKS MOTO AGBUD STELWELD JELCZ-LASKOWICE,
- URZĄD MIASTA I GMINY JELCZ-LASKOWICE,
- Centrum Sportu i Rekreacji JELCZ-LASKOWICE.

3. Termin i miejsce:
- Zawody odbędą się w dniu 22.09.2019 r. (niedziela) o godz. 9:00, na terenie przy Szkole
Podstawowej nr 2, mieszczącej się przy al. Młodych 1 w Jelczu-Laskowicach,
- Biuro zawodów umiejscowione będzie w szkole w dniu imprezy od godz.: 7:30 do 15:00,
- Przewidywany czas zakończenia zawodów godz. 18:00.

4. Kategorie:
- DZIECI:
I. Przedszkole + „zerówka” (dopuszczalne rowerki biegowe)
II. Klasy 1-3
III. Klasy 4-6 (klasyfikacja z podziałem na chłopcy/dziewczynki)
-

MIESZKAŃCY – wyścig przeznaczony jest dla wszystkich mieszkańców powiatu
oławskiego oraz pracowników firm z terenu gminy Jelcz-Laskowice (wszyscy biorą udział w
losowaniu nagród). Dopuszczalny start na rowerach szosowych (kolarzówkach). Jednak
zawodnicy (amatorzy) na rowerach szosowych proszeni są o zapisywanie się do kategorii
masters. Prawo startu posiadają osoby urodzone w roku 2006 i starsi. Każdy uczestnik
zobowiązany jest do posiadania kasku rowerowego. Trzy pierwsze miejsca oraz
symboliczne nagrody będą przyznawane tylko uczestnikom startującym na rowerach innych
niż kolarzówki w następujących kategoriach:
I. Klasyfikacja Mieszkańcy mężczyźni open (MIM),
II. Klasyfikacja Mieszkańcy kobiety open (MIK).

-

MASTERS - kategoria Masters przeznaczona jest wyłącznie dla osób amatorsko, ale
aktywnie trenujących kolarstwo. Start wyłącznie na rowerach szosowych. Prawo startu
posiadają wszystkie osoby urodzone w roku 2003 i starsi.
I. Klasyfikacja Masters mężczyźni do 50 roku życia (MMD50) oraz powyżej 50-go roku
życia (MMP50),
II. Klasyfikacja Masters kobiety do 50 roku życia (MKD50) oraz powyżej 50-go roku
życia (MKP50).

5. Warunki startu, zgłoszenia i opłaty:
-

-

-

-

-

Do wyścigu w kategoriach Dzieci, Masters oraz Mieszkańcy dopuszczeni są uczestnicy
zapisani internetowo lub w biurze zawodów w dniu imprezy,
Kategorie Masters obowiązuje opłata startowa 30 zł. Z opłaty zwolnieni są mastersi klubu
UKS Moto Agbud Stelweld Jelcz-Laskowice oraz pracownicy firmy Toyota,
Kategorie Mieszkańcy obowiązuje opłata startowa 5 zł,
Link do zapisów internetowych:
https://www.datasport.pl/zapisy/portal/zawody.php?zawody=5150
Zapisy internetowe, trwają do piątku 20-go września do godz. 23:30. Jest to też ostateczny
termin wnoszenia opłaty startowej (poprzez płatności online),
Uczestnicy zapisani internetowo (kategorie: dzieci klas 4-6, mastersi oraz mieszkańcy)
zobowiązani są do zgłoszenia się w biurze zawodów po odbiór numeru startowego,
Zapisy w biurze zawodów odbywają się w dniu imprezy i będą możliwe o ile wcześniej nie
zostaną wyczerpane limity uczestników (patrz pkt. 8),
Biuro zawodów czynne będzie w Szkole Podstawowej nr 2 od godz. 7:30 do 15:00,
Opłata startowa dla uczestników zapisanych internetowo powinna zostać wniesiona poprzez
płatności internetowe na stronie zapisów. W przypadku zgłoszeń w biurze zawodów opłata
wnoszona jest z chwilą rejestracji uczestnika,
Uczestnicy kategorii dziecięcych będą dopuszczeni do zawodów pod opieką osoby dorosłej
oraz po dostarczeniu do biura zawodów oświadczenia podpisanego przez prawnego opiekuna
o zgodzie na udział w wyścigu,
Pełnoletni uczestnicy kategorii Masters i Mieszkańcy zobowiązani są do przedłożenia w
biurze zawodów podpisanego oświadczenia o starcie na własną odpowiedzialność.
W przypadku niepełnoletnich zawodników w tych kategoriach, wymagane jest dostarczenie
oświadczenia o zgodzie na udział w wyścigu podpisanego przez prawnego opiekuna,
Oświadczenia i zgody są dostępne na stronie: http://uks-motojelcz-laskowice.pl/wyscigkolarski-o-puchar-burmistrza-jelcza-laskowic-2019/ oraz będą dostępne do pobrania w biurze
zawodów w dniu imprezy,
Wszyscy uczestnicy wyścigu (wliczając dzieci na rowerkach biegowych) zobowiązani są do
posiadania kasku rowerowego.

6. Organizacja zawodów:
- Opis trasy:
I. aleja Młodych – start (na wysokości ul. Licealnej),
II. ul. Tańskiego
III. ul. Chabrowa,
IV. aleja Młodych – meta (na wysokości ul. Licealnej).

-

Wyścig odbywa się na rundzie liczącej 1400 m. Start znajduje się na alei Młodych na
wysokości ul. Licealnej. Zawodnicy po około 190 m skręcają w lewo w ul. Tańskiego.
Po następnych 180 m i ponownym skręcie w lewo wjeżdżają na ulicę Chabrową.
Ulicą Chabrową jadą przez 630 m, a następnie skręcają w lewo w aleję Młodych.
Po pokonaniu 400 m dojeżdżają do mety na wysokości ul. Licealnej.

-

Zasady rywalizacji:
I. Wyścig dzieci przedszkolnych w formie zabawy pod opieką osób dorosłych (dystans
ok. 50 m). Pamiątkowy medal dla każdego uczestnika.
II. Wyścig dzieci klas 1-3 (ok. 150 m). Klasyfikacja open. Pamiątkowy medal dla
każdego uczestnika.
III. Wyścig dzieci klas 4-6 (1 runda ok. 1400 m) Zwycięzcą zostaje osoba, która jako
pierwsza pokona wyznaczony dystans.
IV. Wyścig Masters (start kobiet i mężczyzn razem) przeprowadzony będzie na trasie
okrężnej o długości 1400 m runda. Przewidywana ilość okrążeń: 15 (może ulec
zmianie w zależności od realizacji planu wcześniejszych wyścigów kategorii
licencjonowanych). Wyścig na tzw. kreskę, ale w formie kryterium. Sędziowie mogą
usuwać dublowanych zawodników lub zawodników z dużą stratą do głównej grupy
(względy bezpieczeństwa). Zwycięzcą zostaje osoba, która jako pierwsza pokona
wyznaczony dystans. Przewidywane lotne finisze dodatkowo nagradzane.
Szczegółowe informacje zostaną podane przez spikera zawodów przed startem.
V. Wyścig Mieszkańców (start kobiet i mężczyzn razem) powiatu oławskiego oraz
pracowników firm z terenu gminy Jelcz-Laskowice, przeprowadzony będzie na trasie
okrężnej, runda 1400 m. Przewidywana ilość okrążeń: 2 (może ulec zmianie w
zależności od realizacji planu wcześniejszych wyścigów kategorii licencjonowanych).
Wyścig na tzw. kreskę. Zwycięzcą zostaje osoba, która jako pierwsza pokona
wyznaczony dystans.

7. Dystanse – kolejność startu i ramy czasowe:
Przewidywany start pierwszego wyścigu godz. 9:15. Założenia co do kolejności:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.

Start dzieci przedszkolnych (ok. 50 m) godz. 9:15. Wręczenie medali bezpośrednio po
minięciu mety,
Start dzieci klas 1-3 (ok. 150 m). Wręczenie medali bezpośrednio po minięciu mety,
Start dzieci klas 4-6 (ok. 400 m). Dekoracja kategorii około godz. 11:40,
Zakończenie startów dzieci ok. godz. 10:00,
Wyścigi zawodników licencjonowanych ok. godz. 10:15 – 16:10,
Wyścig Masters (mężczyźni oraz kobiety) 15 rund po 1400 m (21 km), ok. godz. 16:15,
Wyścig Mieszkańców (mężczyźni oraz kobiety) powiatu oławskiego oraz pracowników firm
z terenu gminy Jelcz-Laskowice. Dwie rundy po 1400 m (2,8 km), ok. godz. 16:50,
Dekoracja i zakończenie wyścigu ok. godz. 17:00.
Tombola – losowanie nagród ok. godz. 17:30.

8. Limity uczestników:
- W kategoriach dziecięcych obowiązuje limit 40-ciu zawodników na kategorie,
- W kategorii Masters limit zawodników wynosi 110 osób,
- W kategorii Mieszkańcy obowiązuje limit 50 uczestników,
- Limity wyczerpanych miejsc można sprawdzić na stronie zapisów internetowych:
https://www.datasport.pl/zapisy/portal/zawody.php?zawody=5150

9. Pakiety startowe, nagrody i loteria:
- Wszystkie dzieci przedszkolne oraz klas 0-3 otrzymują pamiątkowe medale,
- Dzieci klas 4-6, mastersi i mieszkancy otrzymują nagrody rzeczowe za trzy pierwsze miejsca
(w zależności od kategorii (patrz pkt. 4) podział na odpowiednie kategorie wiekowe oraz
kobiety i mężczyzn),
- Wszyscy mastersi oraz mieszkańcy otrzymują pakiety startowe,
- Wszyscy uczestnicy na podstawie dostarczonych oświadczeń biorą udział w tomboli
(losowanie nagród). Do wygrania między innymi rower o wartości około 3 000 zł, oraz inne
wartościowe nagrody. Dzieci odbiorą nagrody tylko w obecności pełnoletniego opiekuna.
- Wylosowane nagrody będą przyznawane tylko obecnym uczestnikom (opiekunom – w
przypadku dzieci).

10. Inne:
- Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany dystansów, kategorii wiekowych oraz zasad
przeprowadzania wyścigów w zależności od ilości zgłoszonych zawodników oraz przez
wzgląd na warunki pogodowe i ramy czasowe imprezy. Wówczas o dokładnych zasadach i
godzinach startu informował będzie spiker zawodów.

11. Postanowienia końcowe:
- Odpowiedzialny za organizacje wyścigu:
I. Prezes UKS Moto Agbud Stelweld J-L: Grzegorz Błażowski tel. 666 640 066,
II. Sekretarz zawodów Marzena Urbaniak 691 592 860,
- Organizator nie odpowiada za rzeczy zaginione i wypadki zaistniałe w trakcie imprezy
spowodowane z winy uczestników lub osób trzecich,
- Wyścig zostanie przeprowadzony przy zamkniętym ruchu drogowym,
- Zawodnicy oraz osoby towarzyszące powinni być ubezpieczeni,
- Wyścig jest ubezpieczony,
- W sprawach nie ujętych w regulaminie decyzję podejmuje sędzia główny w porozumieniu
z organizatorem,
- Organizator zapewnia pomoc medyczną dla uczestników zawodów,
- Najbliższy szpital: Szpital Powiatowy w Oławie, ul. Baczyńskiego 1.

ORGANIZATOR

