
  REGULAMIN 
XXVII  MI ĘDZYNARODOWEGO WY ŚCIGU  KOLARSKIEGO

„ Ś l ę Ŝ a ń s k i  M n i c h ”
OTWARCIE SEZONU KOLARSKIEGO 2014

  MEMORIAŁ ROMANA RĘGOROWICZA

                                 SOBÓTKA  06.04.2014 r.            
                                         
CEL WY ŚCIGU:
Popularyzacja kolarstwa na terenie Miasta i Gminy, realizacja kalendarza imprez.
Wyłonienie lidera  ProLigi

TERMIN I MIEJSCE:                             
Wyścig odbędzie się w dniu 06.04.2014  r. w Sobótce.                      

ORGANIZATOR:

    KS „ŚlęŜa” Sobótka
    ŚOKSiR  Sobótka

UCZESTNICTWO:
W wyścigu prawo startu mają zawodnicy posiadający waŜne badania lekarskie i licencje.
Kategorie wiekowe wg. Kalendarza sportowego PZKol na rok 2014.

ZGŁOSZENIA:  UWAGA ZMIANA      

� Zgłoszenia  obowiązkowo drogą elektroniczną do dnia  1.04.2014 r.   

� druk na  www.kolarstwo.sobotka.pl

� lub:  http://online.datasport.pl/zapisy/portal/zawody.php?zawody=1079

� Opłaty startowe w  biurze zawodów  

� Wszyscy zawodnicy otrzymają zwrotne chipy  elektroniczne

� Brak  zgłoszenia  drogą  elektroniczną  moŜe  skutkować  nie  dopuszczeniem  do  
zawodów

Amatorzy regulamin na  www.viadolnyslask.pl 

BIURO ZAWODÓW:
Weryfikacja  zgłoszeń  Sobótka, ul. Św. Anny 16 (hotel SOBOTEL) od godz. 7.00

SPOSÓB  PRZEPROWADZENIA  WYŚCIGU:  
Wyścig przeprowadzony zostanie na trasie okręŜnej:  Sobótka, Strzegomiany, Będkowice,
Sulistrowice,  Przemiłów,  Księgienice, Świątniki, Przezdrowice,  Sobótka.
Start i meta ul. Św. Anny (przy  hotelu Sobotel ). 



DYSTANSE:

I wyścig  -  godz. 10.00
cyklosport  i  masters do 39 lat 3x17 km      =    51 km
masters 40-49  i  50-59 lat                 3x17 km      =    51 km
masters 60-69  i  70 i starsi               2 x17 km      =   34 km
masters kobiety K-20, K-30, K-50   2 x 17 km     =    34 km
amatorzy                                                    Mini     =   17 km
                                                                   Maxi    =    34 km
                                                                  
II wy ścig  -  godz. 12.00
junior mł. 3x17 km =    51 km
kobiety  open /elita. juniorki/ 3x17 km =    51 km
juniorki młodsze 2x17 km =    34 km
młodzik 2x17 km  =   34 km
młodziczki 1x17 km  =   17 km

III wy ścig – 13.45
elita                                                    7x17 km = 119 km
junior 4x17 km =   68 km
Sędziowie  będą  stosować  limit  czasowy

SPRAWY  SĘDZIOWSKIE:
Komisję Sędziowską wyznacza PZKol i DZKol Wrocław.
Zwycięzcą zostanie zawodnik, który pokona trasę w najkrótszym czasie.
Zawodnicy otrzymają dwa numery startowe i chip

NAGRODY I SPRAWY FINANSOWE:
- Koszty  organizacyjne pokrywa organizator
- koszty uczestnictwa zainteresowane kluby  startowe wg. stawek na 2014 r.
- Pięciu najlepszych zawodników w kaŜdej kat. otrzyma nagrody
- Po  trzy  nagrody w Cyklosport, masters do 39, 49, 59, 69, 70 i starsi

W kat. Juniorka  dodatkowo trzy  nagrody

PROGRAM MINUTOWY:

godz. 7.00 – 9.15      weryfikacja zgłoszeń (hotel Sobotel) w kategorii: młodzik, junior mł.

                                   kobiety, cyklosport,  masters, amator 

 godz.  8.30               pobieranie radio wyścigu obsługa
godz.   9.15 – 9.45    odprawa tech. cyklosport,  masters,  młodzik, kobiety, junior mł, amator.
       
godz. 10.00               start    cyklosport + masters do 30-39 , 40-49 i 50-59 lat
          10.03               start     masters  60-69  i 70 i starsi, Kobiety masters
          10.05               start    amatorzy   

godz. 11.00 –11.45    Uroczysta inauguracja  Sezonu 2014.  Prezentacja MP 2014

godz. 10.30 –11.30 przyjmowanie zgłoszeń  w kategorii:  elita  oraz  junior
godz. 11.45             odprawa kategorii:  elita  oraz  junior 



godz. 12.00                start    junior mł. 
godz. 12.08                start  kobiety open  elita, juniorki,  juniorka mł.
godz. 12.10                start  młodzik, młodziczka
godz. 12.15                uroczystość odsłonięcia tablic w „Alei Gwiazd Kolarstwa”
godz. 13.00                dekoracja  amator    Mini,  Maxi
godz. 13.45             start  elita
godz. 13.48                 start junior
godz. 14.00                dekoracja cyklosport,  masters,  kobiety masters  
godz. 15.00                dekoracja  kobiety open, juniorka,  juniorka mł.  młodziczka, młodzik
godz. 16.45                dekoracja  junior 
godz. 17.00                dekoracja  orlik,  elita 
godz. 17.30                zakończenie  wyścigu

UWAGA !!!
Ze względu na warunki atmosferyczne /pokrywa śniegu na trasie w okolicach Przemiłowa/
wyścig moŜe zostać przeprowadzony na trasie rezerwowej o długości 12 km. 

                                                       Trasa rezerwowa
Sobótka, Strzegomiany, Będkowice, Księgienice, Świątniki, Przezdrowice,  Sobótka.
Start i meta ul. Św. Anny (przy  hotelu Sobotel ). 
I wyścig  -  godz. 10.00
cyklosport  i  masters do 39 lat 4x12 km    =    48 km
masters 40-49  i  50-59 lat                 4x12 km    =     48 km
masters 60-69  i  70 i starsi                3 x12 km    =   36 km
amatorzy                                                    Mini    =   24 km
                                                                   Maxi   =    36 km
                                                                   
II wy ścig  -  godz. 12.00
junior mł. 4x12 km =   48 km
kobiety  open /elita. juniorki/ 4x12 km =   48 km
juniorki młodsze 2x12 km =   24 km
młodzik 2x12 km  =  24km
młodziczki 1x12 km  =   12 km
III wy ścig – 13.45
elita                                                    10x12 km = 120 km
junior   6x12 km =   72 km
Program minutowy  nie ulegnie zmianie
SPRAWY ORGANIZACYJNE:

1. Odpowiedzialny za przeprowadzenie imprezy: Przemysław Bednarek  697 707 504.
2. Organizator nie odpowiada za rzeczy zaginione i wypadki w trakcie imprezy powstałe

z winy uczestników. 
3. Wyścig zostanie przeprowadzony przy częściowo ograniczonym ruchu drogowym.
4. Zawodnicy muszą być ubezpieczeni od NW i OC.
5. Szpitalny Oddział Ratunkowy we Wrocławiu 071/33 70 180

Regulamin zatwierdzony przez PZKol w dniu.........................

                                                                                                         ORGANIZATOR:
                                                                                                            ŚOKSiR Sobótka
                                                                                                          KS „ŚlęŜa”  Sobótka
                            




