REGULAMIN
Wyścig w Kolarstwie Przełajowym
o Puchar Prezesa Grupy Azoty Kędzierzyn S.A.

„IV CROSS TRIBIKE NIEPODLEGŁA”
pod Honorowym Patronatem Prezydenta Miasta K-Koźle
Kędzierzyn-Koźle 30.10.2021 r.
CEL WYŚCIGU:
- popularyzacja kolarstwa przełajowego na Opolszczyźnie
- promocja Gminy Kędzierzyna-Koźla i Powiatu Kędzierzyńsko–Kozielskiego
ORGANIZATORZY:
- Stowarzyszenie Rodzin Zastępczych „Dobra Rodzina” K-Koźle oraz Fundacja Odrzańskie Konsorcjum K-Koźle.
WSPÓŁORGANIZATORZY:
- LUKS „ROSPONDEK”
- Opolski Związek Kolarski
PARTNERZY:
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w K-Koźlu
Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski
Nadleśnictwo Kędzierzyn
TERMIN I MIEJSCE:
Wyścig odbędzie się w dniu 30.10.2021 r. (sobota) w Kędzierzynie-Koźlu al. Jana Pawła II 29
ZGŁOSZENIA
Do piątku 29.10.2021 roku na adres: orian.show@interia.pl do godz. 20:00 lub w biurze wyścigu Al. Jana Pawła II 29
w Kędzierzynie-Koźlu w Hali Sportowej w dniu wyścigu od godz. 08:00
Weryfikacja zawodników i odbiór numerów startowych do godziny przed startem danej kategorii.
OPŁATY
Zawodnicy zgłoszeni do piątku 29.10.2021 roku na adres orian.show@interia.pl opłata „A”
Zawodnicy zgłoszeni w biurze zawodów w sobotę 30.10.2021 roku opłata „B”.
Zgodnie z taryfikatorem PZKol. Po terminie taryfikator „B” PZKol.
KAT. MŁODZIK, MŁODZICZKA PO TERMINIE 10ZŁ
MASTERS 20 ZŁ PO TERMINIE 40 ZŁ
AMATOR 30 ZŁ PO TERMINIE 60 ZŁ
Opłatę startową należy wnieść na konto:
FUNDACJA ODRZAŃSKIE KONSORCJUM

Nr konta: 71 1090 2183 0000 0001 4851 9119
UCZESTNICTWO:
- prawo startu mają zawodniczki i zawodnicy posiadający ważne licencje na 2021 rok, aktualne badania lekarskie.

- zawodnicy niestowarzyszeni pisemną zgodę rodziców, amatorzy pisemne oświadczenie uczestnika zawodów.
PROGRAM:
 08.30-09.45 - Trening na trasie wyścigu


10.00 – Kategoria Amator I (16-34 l.) + Masters I, II (roczniki 35-44, 45-54 l.) 30 minut



10.35 – Kategoria Amator II (35 l. I starsi) + Masters III i IV ( roczniki 55 l. i starsi) 30 minut



11.10 - Kategoria Młodzik / Młodziczka

20 minut



11.40 - Kategoria Junior Młodszy / Juniorka Młodsza

30 minut



12.20 – Kategoria Junior / Juniorka

40 minut



13.10 – Kategoria Żak / Żakini



13.40 – Dekoracja w/w kategorii (Hala Sportowa „Śródmieście”)



13.45 -14.15 - Trening na trasie wyścigu (dla dzieci i młodzieży bez licencji)



14:30 – 15:30 – Zabawy rowerowe dla dzieci – (w/g programu zał. nr 1)



15:45 – Dekoracja dzieci i młodzież (zabawy rowerowe w Hali Sportowej „Śródmieście”)

(dwie pełne rundy wyścigu)

UWAGA !!! Łączenie kategorii może ulec zmianom ze względu na ilość uczestników.
SPOSÓB PRZEPROWADZENIA WYŚCIGU:
- długość rundy wynosi 1.700 m (10% kostka brukowa i 90% trawa)
- na trasie co najmniej cztery sztuczne przeszkody, odcinek piaszczysty i podwójny boks techniczny.
ZASADY FINANSOWANIA:
- organizator pokrywa koszty organizacji zawodów
- koszty przejazdu i pobytu pokrywają jednostki delegujące
NAGRODY/ Świadczenia:
Organizator zapewnia nagrody rzeczowe, puchary dla zwycięzców i medale na podium.
Posiłek, ciepła herbata i kawa.
ZALECENIA ZWIĄZANE Z EPIDEMIĄ COVID-19 (w przypadku wprowadzenia obostrzeń)
UWAGA! Sytuacja rozwojowa związana ze stanem epidemiologicznym w naszym kraju może
spowodować odwołanie zawodów !
1. Na terenie strefy zawodów znajdują się tylko zawodnicy biorący udział oraz obsługa
zawodów.
2. Na terenie strefy zawodów obowiązuje zachowanie dystansu społecznego i noszenie
maseczki.
3. Zalecamy posiadanie własnych długopisów.
4. Na terenie strefy zawodów będą wyznaczone punkty do dezynfekcji rąk.
5. Zawodnicy na starcie muszą zachować dystans społeczny między sobą o ile jest to możliwe.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
- podczas jazdy na rowerze obowiązkowo kask sztywny
- każdy uczestnik wyścigu startuje na własną odpowiedzialność
- wszyscy uczestnicy powinni być ubezpieczeni przez macierzyste kluby
- organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki powstałe podczas wyścigu

- organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zgubione lub skradzione podczas trwania zawodów
- prysznice dla zawodników znajdują się w Hali Sportowej
- Sędzia Główny Danuta Maciałek
- odpowiedzialny za organizację wyścigu Piotr Ruczka 500 028 811
- wszystkie kwestie sporne rozstrzyga Sędzia Główny w porozumieniu z Organizatorem
Najbliższy szpital znajduje się w Kędzierzynie – Koźlu, ul. Judyma 2

Zadanie wsparte finansowo przez Gminę Kędzierzyn – Koźle

