Puchar Prezydenta Gliwic Zygmunta Frankiewicza
w
Kolarstwie Górskim 2018
Termin:
 17 czerwca 2018 roku
 godz. 8:30 otwarcie biura zawodów
 godz. 9:30 odprawa techniczna i rekonesans tras
 godz. 10:00 start najmłodsi na rowerkach biegowych + I, II kategoria
 godz. 10:30 start III kategorii
 godz. 11:00 start IV kategorii
 godz. 12:00 start V, VIII, IX i X kategorii
 godz. 13:30 start VI i VII kategorii
 dekoracja zwycięzców odbędzie się pomiędzy startami i po ostatnim wyścigu.
 w przypadku dużej ilości zawodników godziny startów poszczególnych kategorii mogą ulec
przesunięciu na późniejsze
Miejsce:
Kąpielisko Leśne – przy wjeździe do Hotelu Leśnego
 biuro zawodów przy zbiornikach retencyjnych
 zawody rozgrywane na terenie Lasu Łabędzkiego i zbiorników retencyjnych.
Organizatorzy:
 Samorząd Miasta Gliwice
 MZUK Gliwice
Zgłoszenia:
 w dniu zawodów przyjmowane do 30 minut przed startem każdej kategorii
Lub poprzez link:


http://time-sport.pl/zapisy-17-06-2018-puchar-prezydenta-gliwic-zygmunta-frankiewiczakolarstwie-gorskim-2018/

Opłata startowa:
płatna w biurze zawodów podczas zapisów i wynosi odpowiednio:
 dzieci – 10zł,
 dorośli –20zł
Prawo startu na podstawie:
 oświadczenia o starcie w zawodach na własną odpowiedzialność i oświadczenia o stanie zdrowia
 zgody rodziców lub opiekunów prawnych na start w zawodach (dotyczy osób niepełnoletnich)
 wniesionej opłaty startowej
Nagrody:
 Zwycięzcy w poszczególnych kategoriach otrzymują dyplomy i nagrody
Kategorie wiekowe:
 0 kategoria - najmłodsi na rowerkach biegowych
 I kategoria do lat 6 (2012 i młodsze)
 II kategoria 7 – 8 lat (2011 – 2010)
 III Kategoria 9 – 11 lat (2009 – 2007)
 IV kategoria 12 – 15 lat (2006 – 2003)

1

 V kategoria 16 – 19 lat (2002 – 1999)
 VI kategoria 20 – 30 lat (1998 – 1988)
 VII kategoria 31 – 40 lat (1987 – 1978)
 VIII kategoria 41 – 50 lat (1977 – 1968)
 IX kategoria 51 – 60 lat (1967 - 1958)
 X kategoria 61+ (1957 i starsi)
Zapisy do poszczególnych kategorii według rocznika!!!
Wyposażenie obowiązkowe zawodnika:
 rower górski,
 sztywny kask rowerowy.
Dystanse:
 kategoria najmłodszych na rowerkach biegowych 350 metrów
 I kategoria do lat 6 – 1 okrążenie zbiorników retencyjnych
 II kategoria 7 – 8 lat – 2 okrążenia zbiorników retencyjnych
 III Kategoria 9 – 11 lat – 5000 metrów – 2 duże okrążenia
 IV kategoria 12 – 15 lat – 7,500 metrów – 3 duże okrążenia
 V kategoria 16 – 19 lat – K 10,000 metrów, M 17,500 metrów
 VI kategoria 20 – 30 lat – K 12,500 metrów, M 25,000 metrów
 VII kategoria 31 – 40 lat – K 12,500 metrów, M 25,000 metrów
 VIII kategoria 41 – 50 lat – K 10,000 metrów, M 17,500 metrów
 IX kategoria 51 – 60 lat – K 10,000 metrów, M 17,500 metrów
 X kategoria 61+ – K 10,000 metrów, M 17,500 metrów
Podane dystanse mają charakter orientacyjny i mogą się nieznacznie różnić.
Opis tras:
 trasa została wytyczona na terenie alejek Lasu Łabędzkiego i zbiorników retencyjnych przy Kąpielisku
Leśnym
Sędziowanie:
 sędzią głównym zawodów jest Józef Rensz,
 wszelkie sprawy sporne dotyczące zawodów musza zostać zgłoszone przez zawodnika na piśmie,
w biurze zawodów do 30 minut po zakończeniu konkurencji,
 sprawy sporne rozpatruje sędzia główny i jego decyzja jest ostateczna.
Postanowienia końcowe:
 organizatorzy zastrzegają sobie prawo odwołania zawodów przed i w dniu zawodów,
 organizatorzy zastrzegają sobie prawo do publikacji wizerunku uczestników zawodów,
 organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za sprzęt i wyposażenie zawodników pozostawiony bez
nadzoru oraz szkody wyrządzone przez osoby trzecie,
 zawodnicy przygotowują się do startu samodzielnie,
 na terenie biura, na trasach przebywać mogą wyłącznie zawodnicy, sędziowie i obsługa zawodów
 rywalizacja na trasie zawodów musi przebiegać zgodnie z zasadami fair play, pod rygorem wykluczenia
z zawodów,
 trasa rowerowa oznaczona taśmami biało – czerwonymi,
 zawody mają charakter rekreacyjny.
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Organizatorzy

3

