REGULAMIN
Ogólnopolski Wyścig w Kolarstwie Przełajowym

,,v CRoss TRIBIKE NIEPODLEGŁA,
Pod Honororrym Patronatem Preryden ta Miasta Kędzierry na-Koźla
Kędzierryn_Koźle, 16.10.żO22r.

CEL WYŚCIGU:
popularyzacja kolarstwa przełajowego na Opolszczyźnie
- promocj a Gm i ny Kędzier zyn-Koźlę i Powiatu kędzierzyń sko-kozi
- zdobywanie punktów do klasyfikacji Pucharu Polski PZKol
-

e l

skiego

ORGANIZATORZY:
KonsoĘum Tworzy-my Imprezy Sportowe z siedzibąw Kędzierzynie-Koźlu
- LUKS ,,ROSPONDEK" Zyrowa
- Fundacja Odrzańskie

WSPÓŁORGANIZATORZY:
- Stowarzyszenie ,,Dobra Rodzina"

PARTNERZY;
Gmi na Kędzierzy n -

Koźlę

Nadleśnictwo Kędzierzyn
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kędzierzynie-Koźlu
Op olski Związek Kolarski
Po l ski Związek Kol arstwa
Powiat kędzierzyńsko-kozielski

TERMIN I MIEJSCE:
Wyścigodbędzie się w dniu 16.la.2022r. (niedziela) w Kędzierrynie-Koźlu
Biuro wyścigu: Hala Sportowa,,Śródmieście", al, Jana Pawła II29;47-220 Kędzierzynie-Koźlu, czynne w
dniu wyścigu od godz. 8:00.
Weryfikacja zawodników i odbiór numerów startowych do godziny przed startem danej kategorii.

ZGŁOSZENIA:
Zgłoszenia naleĘ kierowaĆ na adres:

:.,i..,l,i::i:;.r,.,.:,_.llś:_lii_ii,.j,i.ij_:
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OPŁATY:

taryfikator
uA"
ŻakCH|DZ
0zł
Młodzik, Młodziczka
tazł
Junior Młodszy / Młodsza 15 zł
Junior, Juniorka
2O zł
Masters M / K
4O zł
Amator M / K
50 zl

,B"

0zl
2azl

30 zł
40

ź

80 zł
100 zł

Opłatę startową naleĘ wnieśćna konto:

FU}IDACJA ODRZAŃSKIE KONSORCJUM TWORZYMY IMPREZY SPORTO\ilE
47

ą20 Kędzierzyn -Koźle, ul. Gru

nw a|dzl<a 52

Nr konta:
UWAGA! Zawodnicy
z opłaĘ startowei.

z województwa Opolskiego (posiadający licencje

PZKol na 2022 rok) nł,olnieni

UCZESTNICTWO:
Prar,vo staltu

majązawodniczki i zawodnicy posiadający wame licencje na2022 rok oraz aktualne badania

lekarskie.

Niestowarzyszeni- niepełnoletni: pisemną zgodę rodziców;
Amatorzy: pisemne oświadczenieuczestnika zawodów.
Wszystkich startuj ących zawodników obowiązuj e kask kolarski.
- Zawody rozegtane zostaną w następujących kategoriach na dystansach:
o 08:30-9:20 - Trening na trasie wyścigu

l 09;30 - Kategoria Masters II (45-54 l,)
35 minut
o 09:3l - Kategoria Masters III i IV (55 l. i stafsi)
35 minut
o 10:20 - Kategoria Masters I (35-44 l.)
45 minut
o |0z2t - Amator I (16-34l.), II (35-50 l.), ilI (51 lat i starsi)
45 minut
o 11:20 - Kategoria Młodzik
20 minut
o tlz21- Kategoria Młodziczka
ż0 minut
e I1z22 - KategoriaŻak Chłopcy, Dztewczęta
(jedna pełna runda wyścigu)
o 11:50 - Kategoria Junior Młodszy
35 minut
o 1l:51 - Masters Kobiety, Amator Kobiety
30 minut
o 12:30 - I Dekoracja kateggrii - Zak. Zakini" Młodzik. Młodziczka. Masters I.II"III.IV. Amator
r 12:30-13:00 - Trening na trasie wyścigu
o 13:00 - Kategoria Junior i Juniorka
40 minut
*
o 13:01 Kategoria Juniorka Młodsza
30 minut
o 14:00 - II Dekoracja - Juniorka Mł. Junior Mł. Juniorka" Junior. Kobiety Masters - Amator
o 14:45 , Zabavły Rowerowe dla dzieci (szczegóły zawiera odrębny regulamin)
o 15:45 - IlI Dekoracja dla dzieci

sPosÓB PRZEPROWADZENIA WYŚCIGU:
- wy ścig zostanie pr zeprow adzony zgo dnie

z przepisami

P

ZKol.

- długośćrundy wynosi 2500m (20Yo asfalt, beton, kostka brukowa

- na trasie co najmniej 4

i

80% ścieżkileśne)

sńlczne przeszkody, odcinek piaszczysty, podwójny boks techniczny

ZASADY FINANSOWANIA:
- organizator pokrywa koszĘ organizaĄt zawodów
- kosźy ptzejazdu i pobytu pokrywają jednostki delegujące
NAGRODY:
Organizatot zapewnia nagrody pieniężne dla kat. Junior i Juniorka.
Nagrody rzeczowę dla zwycięzców w pozostałych kat. wiekowych.
Medale dla wszystkich dzieci startujących w tnv. ,,Zabawach rowerowych"

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

-

:

każdy uczestnik wyścigu startuje na własną odpowiedzialność
- wszyscy uczestnicy powinni byó ubezpieczeni przezmacierzyste kluby
- otgantzator nie ponosi odpow-iedzialności za wypadki powstałe podczas wyścigu
- organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zgubione lub skradzione podczas trwania zawodów

pryszilce dla zawodników znajdują się w Hali Sportowej ,,Śródmieście"
- Sędzia Główny vqiznaczony przęz Zwtązek Kolarski
- odpowiedzia|ny za orgarńzację wyścigu- Piotr Ruczka, tel.: 500 028 811
-

- wszystkie kwęstie spome rozstrryga Sędzia Główny \^,porozumieniu z Organizatorem
-

NajbliZszy szpital znajduje się w Kędzierzynie-Koźlu, ul. Judyma 2 (ok. lkm od miejsca startu/me§)
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