REGULAMIN 61. MAŁEGO WYŚCIGU POKOJU 2019
Mazowiecko-Warszawskiego Związku Kolarskiego
I. CEL WYŚCIGU
Popularyzacja kolarstwa wśród dzieci i młodzieży na terenie województwa mazowieckiego
oraz o zasięgu ogólnopolskim; wyłonienie zwycięzców indywidualnych i klubowych.
II. ORGANIZATOR
Komitety etapowe pod patronatem Mazowiecko-Warszawskiego Związku Kolarskiego ul.
Nowogrodzka 7/9 lok.36 00-513 Warszawa
Organizatorami poszczególnych etapów są:
•
AMP UKS Victoria Radzymin (I i IV etap).
ul. Mazowiecka 40
05-255 Załubice Stare
Dariusz Biernacki - 603 615 207
•
NOSiR BDC Nowy Dwór Mazowiecki (II etap),
ul. Sportowa 66
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki
Mariusz Szczurowski - 22 775 41 42 wew. 420
•
GKK Opty Mazowsze Grodzisk Maz. (III etap),
ul. Królewska 6
02-827 Grodzisk Mazowiecki
Ryszard Karpul - 608 402 317
III. UCZESTNICTWO
Prawo startu mają zawodniczki i zawodnicy w kategorii:
• Żak - chłopcy urodzeni w latach 2007-2008,
• Żaczka - dziewczęta urodzone w latach 2007-2008,
• Młodzik - chłopcy urodzeni w latach 2005-2006,
• Młodziczka - dziewczęta urodzone w latach 2005-2006,
• za zgodą komitetów etapowych dopuszcza się start Juniorek Młodszych – urodzone w
latach 2003-2004
- posiadający licencje kolarskie na rok 2019
- posiadający aktualne badania lekarskie (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia
27 lutego 2019 r.)
Członkowie szkółek kolarskich (chłopcy i dziewczynki) urodzeni w latach 2007-2008,
dopuszczeni są do startu na podstawie aktualnych badań lekarskich (lekarz sportowy) oraz NR
legitymacji szkółek kolarskich (zarejestrowani przez ich Regionalne Związki Kolarskie w
systemie licencji PZKol)

Zgłoszenia na stronie http://akces-sport.pl do dnia 30.04.2019 r., do godz. 18.00 lub w dniu
zawodów w biurze wyścigu.

Lista startowa zamykana jest na 30 minut przed startem wyścigu.
IV. TERMIN I MIEJSCE ZAWODÓW
I etap
II etap
III etap
IV etap

-

01.05.2019
02.05.2019
03.05.2019
04.05.2019

-

Borki k/Radzymina
Nowy Dwór Mazowiecki
Grodzisk Mazowiecki
Długosiodło

-

jazda indywidualna na czas
start wspólny
start wspólny
start wspólny

V. SPOSÓB PRZEPROWADZANIA WYŚCIGU
Cykl wyścigów zostanie rozegrany w systemie punktowym w poszczególnych kategoriach
wiekowych młodzik, młodziczka , żak-(dz.i chł.) w sposób następujący:
Ilość zdobytych punktów - zależy od ilości startujących zawodników. Jeśli startuje 20
zawodników pierwszy otrzymuje 20 + 3 punkty bonifikaty pkt, drugi 19 + 2 pkt bonifikaty
a trzeci 18 pkt + 1 pkt bonifikaty itd.
Dopuszcza się udział juniorek młodszych - klasyfikacja łączna.
Zwycięzcą 61. MAŁEGO WYŚCIGU POKOJU zostanie zawodnik lub zawodniczka który/a
zgromadzi największą sumę punktów bez konieczności udziału we wszystkich etapach.
Przy równej ilości punktów o wyższym miejscu decydować będzie zdobyta ilość pierwszych
miejsc lub wyższego miejsca w etapie finałowym (w przypadku braku startu w etapie
finałowym decyduje suma miejsc na etapach).
W klasyfikacji drużynowej liczyć się będzie suma punktów zdobyta przez trzech najwyżej
sklasyfikowanych zawodników drużyny na danym etapie (W przypadku równej ilości punktów
o kolejności drużyn zdecyduje miejsce zajęte przez najlepszego zawodnika każdej z tych drużyn
w klasyfikacji etapu).
Generalna klasyfikacja drużynowa oparta na sumie punktów trzech najlepszych
indywidualnych zawodników drużyny na każdym z przejechanych etapów. W przypadku równej
ilości punktów drużyn o kolejności decydują:
1. liczba pierwszych miejsc w etapowych klasyfikacjach drużynowych,
2. liczba drugich miejsc w etapowych klasyfikacjach drużynowych, itd.
Jeśli to nie da rozstrzygnięcia, o kolejności zadecydują miejsca zajmowane w indywidualnej
klasyfikacji generalnej przez najlepszych zawodników każdej z tych drużyn.
Drużyna maksymalnie może liczyć 6 zawodników w jednej kategorii wiekowej. Zgłoszenie
zawodnika do danej drużyny musi nastąpić podczas zgłaszania do pierwszego etapu wyścigu.
Nie ogranicza się ilości drużyn z jednego Klubu.

VI. NAGRODY
Na każdym etapie trzech pierwszych zawodników na mecie w kategorii młodzik i żak otrzyma
medale.
W klasyfikacji generalnej dekorowanych jest trzech pierwszych zawodników w
poszczególnych kategoriach wiekowych.
Najlepsza drużyna w klasyfikacji końcowej otrzymuje puchar.
VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
•

Organizatorzy nie zapewniają noclegów i wyżywienia.
•
Komisję sędziowską wyznaczy KS MWZKol.
•
Wszyscy zawodnicy/ zawodniczki startują w sztywnych kaskach ochronnych oraz
posiadają przełożenia zgodne dla kategorii wiekowej – żak, młodzik, juniorka mł.
•
Wyścigi zostaną przeprowadzone przy ograniczonym ruchu drogowym ( wyścig ze
startu wspólnego)
•
Wyścig - jazda indywidualna na czas - rozegrany zostanie przy całkowicie zamkniętym
ruchu drogowym.
•
Za spowodowane wypadki przez uczestników wyścigu organizator nie ponosi
odpowiedzialności.
•
Wszyscy zawodnicy muszą posiadać aktualne ubezpieczenie NW i OC
•
Wyścig zostanie przeprowadzony zgodnie z przepisami PZKol
•
We wszystkich sprawach nie ujętych niniejszym regulaminem decyduje Sędzia Główny
w porozumieniu z organizatorem poszczególnych etapów
•
Informacja o poszczególnych etapach ukaże się na stronie internetowej okręgowego
związku kolarskiego www.mwzkol.pl

