VI EDYCJA SZOSOWEGO WYŚCIGU KOLARSKIEGO
„SZUKAMY NASTĘPCÓW OLIMPIJCZYKA TADEUSZA MYTNIKA”
Jazda indywidualna na czas
NOWICE - 06.07.2019 r.
REGULAMIN IMPREZY
dla zawodników z licencją
Celami wyścigu są:
 popularyzacja kolarstwa szosowego wśród dzieci i młodzieży,
 uhonorowanie Olimpijczyka Tadeusza Mytnika,
 wyszukiwanie talentów do uprawiania kolarstwa szosowego,
 propagowanie walorów turystycznych wsi Nowice,
 propagowanie zdrowego stylu życia,
 promocja sponsorów,
 zdobywanie punktów do Challenge’u DZKol,
 zdobywanie klas sportowych w określonych kategoriach wiekowych.
1. Organizatorzy:
 Stowarzyszenie „Nowice - Nasza Wieś”
 MKS „Karolina” Jaworzyna Śląska
Odpowiedzialni za przeprowadzenie imprezy:
Teresa Gawron, 58-140 Jaworzyna Śląska zam. Nowice 5 tel. 500 281 363
Jacek Bieliński, 58-140 Jaworzyna Śląska zam. ul. 1 Maja 20/2 tel. 608 833 196
2. Termin i miejsce:
 06.07.2019 r., Nowice 7,
 Godzina 10:00 (start pierwszej kategorii)
 Odprawa techniczna: 9:30
 Jazda indywidualna na czas. Trasa: Nowice- Bagieniec- Piotrowice -Nowice.
3. Zgłoszenia:
Organizator dopuszcza zgłoszenia zawodników w dwóch formach:
1. Elektronicznie na adres e-mail: jbielik1972@wp.pl najpóźniej do dnia 04.07.2019 r.
2. Osobiście w dniu wyścigu w godzinach 7:30 - 9:00 w biurze zawodów - Nowice 7
4. Uczestnictwo:
Prawo startu mają zawodnicy posiadający aktualną licencję kolarską oraz badania
lekarskie.
5. Sposób przeprowadzenia wyścigu:
Jazda indywidualna na czas. Start zawodników co 1 min. W przypadku większej
ilości zawodników starty co 30 sek. Wyścig zostanie przeprowadzony w
następujących kategoriach na dystansach:
 I kat. - żak
11-12 lat (rocznik 2008-2007) - 5,5 km
 II kat. - żakinia
11-12 lat (rocznik 2008-2007)
- 5,5 km
 III kat. - młodzik
13-14 lat (rocznik 2006-2005)
- 5,5 km
 IV kat. - młodziczka
13-14 lat (rocznik 2006-2005)
- 5,5 km














V kat. - junior młodszy 15-16 lat (rocznik 2004-2003)
- 11,0 km
VI kat. - juniorka młodsza 15-16 lat (rocznik 2004-2003) - 11,0 km
VII kat. - junior
17-18 lat (rocznik 2002-2001) - 11,0 km
VIII kat.- juniorka, Orliczka (U-23)
- 11,0 km
IX kat. - Orlik
19-22 lat (rocznik 2000-1997)
- 11,0 km
X kat. - Cyklosport
19-29 lat (rocznik 2000-1990)
- 11,0 km
XI kat. - Masters M30, 30-39 lat (rocznik 1989-1980) - 11,0 km
XII kat. - Masters M40, 40-49 lat (rocznik 1979-1970) - 11,0 km
XIII kat. - Masters M50, 50-59 lat (rocznik 1969-1960) - 11,0 km
XIV kat. - Masters M60, 60-69 lat (rocznik 1959-1950) - 11,0 km
XV kat. - Masters M70, 70 lat i starsi (rocznik 1949 i starsi) - 11,0 km
kat. XVI - XXI - wg. odrębnego Regulaminu

6. Sprawy sprzętowe i inne:
 Do wyścigu zostaną dopuszczeni zawodnicy posiadający sprawny technicznie
rower szosowy zgodny z przepisami PZKol oraz kask ochronny sztywny,
 Nawierzchnia trasy wyścigu w stanie bardzo dobrym.
 Na trasę wyścigu nie będą dopuszczone żadne wozy techniczne.
 Wyścig umieszczony w kalendarzu DZKol – punktowany.
7. Nagrody i zasady finansowania:
 Koszty organizacji imprezy w tym nagród ponoszą organizatorzy i sponsorzy,
 Koszty udziału (opłaty startowe) opłacają kluby lub zawodnicy indywidualnie
według stawek PZKol. Po terminie zgłoszeń elektronicznych - opłata podwójna,
 Trzech pierwszych zawodników w kategoriach wiekowych III - IX -nagrody
finansowe, w kat. I, II, X - XV -nagrody rzeczowe lub bony towarowe oraz w
każdej kategorii -medale, dyplomy i puchary dla zwycięzców. W przypadku małej
ilości startujących zawodników niewykorzystane nagrody pozostają do dyspozycji
organizatora oraz warunków podanych w poniższych uwagach.
Uwaga! Ilość wypłacanych nagród uzależniona jest od ilości startujących
zawodników w danej kategorii wiekowej tzn.: w przypadku startu w danej kategorii
wiekowej mniej niż pięciu zawodników nagrodę otrzymuje tylko zwycięzca, a
pozostali dyplomy i medale. Nagrody pieniężne i rzeczowe nieodebrane w ciągu 30
dni przepadają na rzecz organizatora.
8. Sponsorzy:
 Urząd Miasta i Gminy w Jaworzynie Śląskiej
 Starostwo Powiatowe w Świdnicy
 MKS „Karolina” Jaworzyna Śląska
 Stowarzyszenie „Nowice - Nasza Wieś”
 Sponsorzy indywidualni
9. Komisja sędziowska:
Skład komisji sędziowskiej wyznaczy DZKol we Wrocławiu na wniosek organizatora.
10. Postanowienia końcowe:
 wyścig zostanie przeprowadzony zgodnie z przepisami PZKol i niniejszym
regulaminem,
 wyścig zostanie przeprowadzony przy ruchu całkowicie zamkniętym dla innych
pojazdów,
 wyścig zostanie przeprowadzony bez względu na warunki atmosferyczne,














zaginione rzeczy i sprzęt pozostawiony podczas trwania zawodów oraz
niezawinione przez organizatora wypadki - organizator nie ponosi
odpowiedzialności,
organizator zastrzega sobie prawo do ewentualnych zmian w programie wyścigu
w porozumieniu z sędzią głównym,
w przypadku małej ilości startujących zawodników w danej kategorii wiekowej
organizator zastrzega sobie prawo do zmniejszenia puli nagród,
opiekę medyczną zapewnia organizator,
zawodnicy startują na własną odpowiedzialność i tylko w jednej kategorii
wiekowej,
startowe według stawek PZKol,
zawodnicy odbierający nagrody finansowe muszą posiadać swój Numer Pesel,
zawodnik ma obowiązek zapoznać się z trasą wyścigu przed jego rozpoczęciem,
zabrania się rozgrzewania na trasie wyścigu w trakcie rozgrywania wyścigów
innych kategorii,
dla zawodników przewidziany jest posiłek regeneracyjny,
wszyscy zawodnicy zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania zaleceń
służb porządkowych,
szpital dyżurny:
Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Świdnicy
ul. Leśna 27-29, 58-140 Świdnica, tel. 74 851 7100

11. Program minutowy wyścigu:
7:30 - 9:00 - przyjmowanie zgłoszeń
9:30
- odprawa techniczna
10:00
- start pierwszej kategorii wiekowej
14:00
- zakończenie wyścigu
14:30
- wręczenie nagród

Regulamin zatwierdzono dnia: 30.05.2019 r.
DZKol Wrocław: /-/ Zbigniew Jaszowski

VI EDYCJA SZOSOWEGO WYŚCIGU KOLARSKIEGO
„SZUKAMY NASTĘPCÓW OLIMPIJCZYKA TADEUSZA MYTNIKA”
NOWICE - 06.07.2019 r.
REGULAMIN IMPREZY
dla zawodników niezrzeszonych (amatorów)
Celami wyścigu są:
 popularyzacja kolarstwa szosowego wśród dzieci i młodzieży,
 uhonorowanie Olimpijczyka Tadeusza Mytnika,
 wyszukiwanie talentów do uprawiania kolarstwa szosowego,
 propagowanie walorów turystycznych wsi Nowice,
 propagowanie zdrowego stylu życia,
 promocja sponsorów.
1. Organizatorzy:
 Stowarzyszenie „Nowice - Nasza Wieś”
 MKS „Karolina” Jaworzyna Śląska
Odpowiedzialni za przeprowadzenie imprezy:
Teresa Gawron, 58-140 Jaworzyna Śląska zam. Nowice 5 tel.500 281 363
Jacek Bieliński, 58-140 Jaworzyna Śląska zam. ul. 1 Maja 20/2 tel. 608 833 196
2. Termin i miejsce:
 06.07.2019 r., Nowice 7,
 Godzina 10:00 (start pierwszej kategorii),
 Odprawa techniczna: 9:30,
 Jazda indywidualna na czas. Trasa: Nowice- Bagieniec- Piotrowice -Nowice.
3. Zgłoszenia:
Organizator dopuszcza zgłoszenia zawodników w dwóch formach:
1. Elektronicznie na adres e-mail: jbielik1972@wp.pl najpóźniej do dnia 04.07.2019 r.
2. Osobiście w dniu wyścigu w godzinach 7:30 - 9:00 w biurze zawodów - Nowice 7
4. Uczestnictwo:
Prawo startu mają zawodnicy niezrzeszeni (amatorzy) po złożeniu pisemnego
oświadczenia.
Dzieci i młodzież do lat 18 muszą posiadać pisemną zgodę rodzica lub opiekuna
prawnego na start w wyścigu.
5. Wyścig zostanie przeprowadzony w następujących kategoriach na dystansach:
 kat. I - XV - wg. odrębnego Regulaminu
 XVI kat.
- dzieci przedszkolne (rocznik 2013 i młodsi) - 200 m
 XVII kat. - dzieci 7 - 9 lat
(rocznik 2012 – 2010) - 400 m
 XVIII kat. - dzieci 10 - 12 lat
(rocznik 2009 – 2007) - 800 m
 XIX kat.
- młodzież 13 - 15 lat (rocznik 2006 - 2004) - 5,5 km
 XX kat.
- młodzież 16 - 18 lat (rocznik 2003 - 2001) - 11,0 km
 XXI kat.
- amatorzy open 19 lat i starsi (2000 i starsi) - 11,0 km

6. Sprawy sprzętowe i inne:
 Do wyścigu zostaną dopuszczeni zawodnicy posiadający sprawny technicznie
rower oraz kask ochronny sztywny,
 Nawierzchnia trasy wyścigu w stanie bardzo dobrym,
 Na trasę wyścigu nie będą dopuszczone żadne wozy techniczne.
7. Nagrody i zasady finansowania:
 Koszty organizacji imprezy w tym nagród ponoszą organizatorzy i sponsorzy,
 Koszty udziału (opłaty startowe) opłacają kluby lub zawodnicy indywidualnie,
 Trzech pierwszych zawodników w kategoriach wiekowych XVI - XXI, nagrody
rzeczowe lub bony towarowe, medale i dyplomy. W przypadku małej ilości
startujących zawodników niewykorzystane nagrody pozostają do dyspozycji
organizatora,
 Wysokość opłat startowych - zawodników amatorów - 20 zł
 dzieci i młodzież do 18 roku życia - bez opłat.
8. Sponsorzy:
 Urząd Miasta i Gminy w Jaworzynie Śląskiej
 Starostwo Powiatowe w Świdnicy
 MKS „Karolina” Jaworzyna Śląska
 Stowarzyszenie „Nowice - Nasza Wieś”
 Sponsorzy indywidualni
9. Komisja sędziowska:
Skład komisji sędziowskiej wyznaczy DZKol we Wrocławiu na wniosek organizatora.
10. Postanowienia końcowe:
 wyścig zostanie przeprowadzony zgodnie z przepisami PZKol i niniejszym
regulaminem,
 wyścig zostanie przeprowadzony przy ruchu całkowicie zamkniętym dla innych
pojazdów,
 wyścig zostanie przeprowadzony bez względu na warunki atmosferyczne,
 zaginione rzeczy i sprzęt pozostawiony podczas trwania zawodów oraz
niezawinione przez organizatora wypadki - organizator nie ponosi
odpowiedzialności,
 organizator zastrzega sobie prawo do ewentualnych zmian w programie wyścigu
w porozumieniu z sędzią głównym,
 w przypadku małej ilości startujących zawodników w danej kategorii wiekowej
organizator zastrzega sobie prawo do zmniejszenia puli nagród,
 opiekę medyczną zapewnia organizator,
 zawodnicy startują na własną odpowiedzialność i tylko w jednej kategorii
wiekowej,
 startowe według stawek PZKol,
 zawodnik ma obowiązek zapoznać się z trasą wyścigu przed jego rozpoczęciem,
 zabrania się rozgrzewania na trasie wyścigu w trakcie rozgrywania wyścigów
innych kategorii,
 dla zawodników przewidziany jest posiłek regeneracyjny,
 wszyscy zawodnicy zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania zaleceń
służb porządkowych,
 szpital dyżurny:
Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Świdnicy

ul. Leśna 27-29, 58-140 Świdnica, tel. 74 851 7100

11. Program minutowy wyścigu:
7:30 - 9:00 - przyjmowanie zgłoszeń
9:30
- odprawa techniczna
10:00
- start pierwszej kategorii wiekowej
14:00
- zakończenie wyścigu
14:30
- wręczenie nagród

Regulamin zatwierdzono dnia: 30.05.2019 r.
DZKol Wrocław: /-/ Zbigniew Jaszowski

