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REGULAM!N
MISTRZoSTWA PoLSKl

KRAJ OWEG O ZRZESZE N !A LZS KO LARSTWI E P MEŁAJ OWYM

vl seria pucharu polski

Elbląg 16 Grudnia 2018

ORGAN|ZATOR
o warmińsko - Mazurskie zrzeszenie Lzs
. warmińsko - Mazurski związek kolarski

. stowarzyszenie promocja spońu Elbląg

. Miasto Elbląg, MOSIR Elbląg

. krajowe zrzeszenie Ludowe zespoły spońowe w warszawie

TERM|N l MlEJscE
. wyścig odbędzie się w dniu 16.12.2018 (niedziela) w Elblągu na trasie

wyznaczon€1 przez org a n izato ra w Pa rku Baza nta rn ia.

. Runda wyścigu wynosi 3000 km

. biuro zawodów znajdować się będzie przy starcie wyścigu (przy polanie z
wiatami) ul. Sybirakow. będzie czynne od godz. 8.30

UCZESTNlCTWO
o w Mistrzostwach polski krajowegozrzeszenia Lzs ivl serii pucharu polski

prawo stańu mają zawodnicy i zawodniczki posiadający ważne licencje na
rok2018 oraz aktualne badania lekarskie

o w ramach zawodów zostaną przeprowadzone wyścigi dla dzieci

o Dzieci imłodzież która nie ukończyła 18 roku zycia, stań zazgodą rodziców,

o w przypadku amatorów stań po wypełnieniu właściwych oświadczan
przygotowanych przez organizatora na miejscu zawodow przy weryfikacji

2.

3.

4. cEL



. wyłonienie Mistrzow polski krajowegozrzeszenia Lzs w kategoriach:

o juniorka młodsza, junior młodszy

. juniorka, junior,

. U-23 kobiety, U-23 mężczyźni

. wyłonienie klubowego Mistrza polski kzLzs

. wyłonienie najlepszego wojewodztwakz Lzs w kolarstwie przełajowym

o zdobycie punktow do klasyfikacji pucharu polski w kolarstwie przełajowym
sezon 201812019

. zgłoszenia e-mailowe przyjmowane będą do dnia 13.12.2018 roku, do godz.
24.00, na adres; godlewski-spQrt@wp.pl

o możliwe będą rowniez zgłoszenia w dniu zawodów w biurze zawodow od
godz. 8.30 do 60 minut przed stańem danej kategorii wiekowej

o weryfikacja zawodnikow i wydanie numerów w dniu zawodow

s.sPosoB PRZEPRoWADZAN lA zAWoDoW
. wyścig zostanie przeprowadzony zgodnie z przepisami PZKol
. fl€l rundzie o długości ok. 3000km

. fi€l dystansach dla danych kategorii zgodnie z przepisami PZKol

. program przeprowadzenia wyścigu w załączniku nr 1

6.zAsADY FlNANsoWANlA
. koszty Organizacyjne oraz nagród ponosi organizator;
. koszty dojazdu oraz pobytu zapewniają jednostki delegujące;
. organizator zapewnia bezpłatny posiłek regeneracyjny dla zarejestrowanych

zawodnikow

. opłaty startowe zgodnie z przepisami PZKol

. zawodnicy zgłoszeni w terminie do 12.12.2018 obowiązuje taryfikator,,A"
po w/w terminie obowiązuje taryfikator,,B"

. kategorie masters w terminie 20.00 zł po terminie 40.00 zł

. ?rilatof w terminie 30.00 zł po terminie 50.00 zł

. kategoria młodziczka, młodzik zgłoszona po terminie opłata startowa wynosi
10.00 zł

7.KLASYFlKAGJA



Podczas Mistrzostw Polski Krajowego Zrzeszenia LZS będzie prowadzona
klasyfikacja klubowa i wojewodzka wg punktacji

lm -20 pkt, 2m- 77,3m- 15,4m- 13, 5m -|2,6m-II,Jm- 10,8m_ 9,9m- 8,10m-7
11m-6, 12- 5, I3-4, I4-3, I5-2, 16-20- 1pkt

W kategoriach Juniorka Młodsza, Junior Młodszy
Juniorka, Junior
U-23 kobiety, U -23 mężczyźni

8.NAGRoDY
. Dla kategorii rywalizujących o tytuły Mistrza Polski Krajowego Zrzeszenia

LZs
. Miejsce l- Koszulka MP
. Klasyfikacja indywidualnaza miejsca 1-3 Puchary

. Klasyfikacja klubowa, wojewodzka za miejsca 1-3 puchary

. kategoria młodziczka, młodzik - l miejsce naramiennik KZLZS
miejsca 1-3 medale

wykaz nagrod finansowych i rzeczowych w ramach Pucharu Polski

zgodny z przepisami PZKol minimalna pula nagród finansowych

6.500 zł w załączniku nr 2

9.PoMoc TEcHNlczNA
. pomoc techniczna dozwolona jest zgodnie z przepisami PZKol
. fl€l trasie usytuowany będzie oznakowany dwustronny Box techniczny

10.TRASA

. trasa wyŚcigu przebiega na terenie Parku Bazantarnia, na ktorej znajdują się
liczne podjazdy.

. trasa dla zabaw rowerowych dla dzieci szkoł podstawowych będzie
ułatwiona i skrocona

11.KARY

. w zakresie kar obowiązują przepisy pzkol
1 2.cEREMoNIA DEKoRACJI

. dekoracje będą odbywaó się na miejscu gdzie usytuowana będzie meta
wyścigu zgodnie z programem

. l Dekoracja godz 13.10

. ll Dekoracja godz 15.30

o zgodnie z przepisami zawodnicy do dekoraĄi zgłaszają się w strojach
sportowych klubowych.

. obowiązuje zakaz wnoszenia na podium wszelkich rekwizytow

(typu rower, bidon)

13.PRoGRAM MINUToWY



. szczegołowy program minutowy w załączniku nr '1

1 4.zAsADY BEzPl EGZEŃSTWA
. zawodnicy muszą posiadać ubezpieczenie;

. organizator zapewnia obsługę medyczną wyścigu;

. zawodnicy bezzwłocznie zobowiązani są do wykonywania decyzji

komisji sędziowskiej

1 5.SKŁAD KoMlsJl sĘDzIoWsKlEJ
. sędziego głownego i dwoch komisarzy wyznaczy ks pzkol

o pozostały skład komisji sędziowskiej wyznaczy KS WMZKol

16.WYKAZ szPlTALl
. Szpital Wojewódzki ul, Krolewiecka, oddalony od trasy wyścigu 500 m

1 7. PosTANoWI EN lA KoŃcoWE
. każdy uczestnik wyścigu stańuje na własną odpowiedzialnośó;

. organizator nie bierze odpowiedzialności za rzeczy zgubione lub skradzione
podczas tnruania zawodów;

. wszyscy zawodnicy powinni być ubezpieczeni przez macierzyste kluby;

. organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki podczas tnruania
zawodow;

. w sprawach sportowych nie objętych niniejszym regulaminem decyduje
organizator w porozumieniu z sędzią głownym zawodów;

. Odpowiedzialny za organizację wyścigu:Adam Wadecki tel.: 668 855 427



z^ŁĄczNlK NR 1

M ISTRZOSTWA PO LS KI KRAJOWEGO ZRZESZE N lA LU DOWYC H ZES POŁOW
sPoRToWYcH W KoLARsTWlE PRZEŁAJoWYM 2018

vl seria pucharu polski

Elbląg 16 grudnia 2018

PROGRAM MlN UTOWY ZAWODOW

8:00 - Weryfikacja zgłoszonych zawodnikow

8:00 - 9:30 Trening i zapoznanie rundy zawodów

9:30 - 9:45 Zabawy rowerowe dla dzieci

9:50 - Oficjalne Otwarcie Mistrzostw Polski Krajoweg o Zrzeszenia LZS
10:00 - Kategoria Masters ll (45-54)

'10:01 - Kategoria Masters lll (55 istarsi) minimum 35 minut

10:50 - Kategoria Masters l (35-44)

10:51 - Kategoria Amator

11:50 - Kategoria Młodzik

1 1 :51 - Kategoria Młodziczka

minimum 45 minut

minimum 20 minut

12:25 - Kategoria Junior Młodszy minimum 35 minut

12.26 - KategoriaŻak Chłopcy, Dziewczyny- rocznik 2OO7t20O8 jedna pełna runda

13:10 -'t3:30 Trening izapoznanie rundy zawodow

13.10 - l Dekoracja kategorii -Zabawy rowerowe, Żak chłopcy, dziewczyny, Młodzik,
Młodziczka, Masters l, ll, lll, Amato

13:35 - Kategoria Elita Kobiet, Juniorka (Open) minimum 40 minut

13:36 - Kategoria Juniorka Mlodsza minimum 35 minut

14:30 - Kategoria Elita Mężczyzn, U-23,Junior (Open) minimum 50 minut

15:30 - lt Dekoracja kategorii - Juniorka Młodsza, Junior Młodszy, EIita Kobie Open,

Juniorka, Junior, Elita Mężczyzn Open

Zakończen ie M istrzostw Po ls ki Kraj owe g o Zrzeszen i a LZS



zAŁĄczNlK NR 2

M l STRZOSTWA PO LS Kl KRAJ OWEGO ZRZESZE N lA LU DOWYC H ZESPOŁOW
sPoRToWYcH W KoLARsTWlE PRZEŁAJoWYM 2018
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1 Dzieci Medale lłll lzeczowa lzeczowa lzeczowa x x x x x

2 Amatór Medale 1-1ll rzeczowa lzeczowa rzeczowa x x x X

3 żak Medale 1-1ll rzeczowa rzeczowa lzeczowa X x x x x x

4 żaczka Medale 1-1ll lzeczowa lzeczowa lzeQzowa x X x X x x

5 Młodzik Medale 1-1ll 100,00 zł 70,00 zł 50,00 zł 50,00 zł 40,00 zl x x x 310 zł

6 Młodziczkd Medale 1-1ll ,100,00 zł 70,Q0 zł 50,00 zł 50,00 zł X x x x 270 zł

7 Junior.Mł Puchary lJll 200,00 zł 150,00 zł 100,00 zł 70,00 zł 50,00 zł 40,00 zł 40,00 zł x 650 zł

8 Juniorka Mł Puchary lJll 150,00 zł ,l00,00 zł 70,00 zł 50,00 zł 50,00 zł x x x 420 zł

9 Junior Puchary 1-1ll 300,00 zł 200,00 zł 100,00 zł 50,00 zł X x x x 650 zł

10 Juniorka Puchary,|-lll 200,00 zł 150,00 zł 100,00 zł x x x x x 450 zł

11 Elita / U23 M Puchary 1-1ll 700,00 zł 400,00 zł 300,00 zł 200,00 zł 100,00 zł 50,00 zł 50,00 zł 50,00 zł 1 850 zł

12 Elita / U23 K Puchary lJll 400,00 zł 300,00 zł 200,00 zł 100,00 zł x x x X 1 000 zł

13 Masters l Puchary 1-1|l 'l50,00 zł 100,00 zł 50,00 zł x x X x x 300 zł

14 Masters ll Puchary 1-1ll 150,00 zł 100,00 zł 50,00 zł x x x X x 300 zł

15 Masters lll ,Puchary 1-1ll 150,00 zł 100,00 zł 50,00 zł X x x X x 300 zł

Razem 6.500

Wykaz Nagród Finansowych l rzeczowych

ą;Ł,łiKj fiwtĄŁOK KOI,AB§KI
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