Regulamin VI Memoriału Feliksa Rawskiego „Puchar Burmistrza Mińska Mazowieckiego”
- Kolarskie Kryterium Uliczne 28.09.2014
Cel imprezy:
 Promocja Miasta i Powiatu Mińsk Mazowiecki.
 Popularyzacja kolarstwa szosowego.
 Propagowanie aktywnego spędzania czasu wolnego oraz promowanie zdrowego stylu życia wśród
społeczeństwa Miasta i Powiatu Mińsk Mazowiecki.
 Wyłonienie najlepszych zawodników we wszystkich kategoriach wiekowych.

Organizator wyścigu:
 Klub Kolarski V-MAX Mińsk Mazowiecki
 Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
 Muzeum Ziemi Mińskiej

Termin i miejsce wyścigu:



28.09.2014 (niedziela) w godz. 14:30-19:30.
Mińsk Mazowiecki ul. Konstytucji 3 Maja 1, gdzie znajduje się start i meta wyścigu oraz biuro zawodów.

Zgłoszenia:
W biurze zawodów w dniu imprezy w godz. 13:30-16:00.

Przebieg trasy:
Wyścig zostanie rozegrany przy zamkniętym ruchu ulicznym na pętli o długości 1700 metrów biegnącej
ulicami: Kościuszki, Wyszyńskiego, Traugutta, Spółdzielcza, Mireckiego, Konstytucji Maja.

Sposób przeprowadzenia wyścigu:





Zgodnie z przepisami PZKol oraz niniejszego regulaminu.
Wyścig w formie kryterium ulicznego (bez lotnych premii).
Pomiar czasu – system fotofinish.
Więcej szczegółów dotyczących rozgrywania wyścigu zostanie podanych na odprawie technicznej przed
startem każdego z kolejnych wyścigów.

Warunki uczestnictwa:







Zgłoszenie zawodników w biurze zawodów.
Opłacenie w biurze zawodów wpisowego w wysokości: 30zł - dotyczy zawodników 18-69 lat, 20 zł dotyczy zawodników 70 lat i więcej, natomiast z opłaty wpisowej zwolnione są dzieci i młodzież poniżej
18 lat.
Posiadanie sprawnego roweru szosowego (w przypadku kategorii: Kobiet OPEN, Junior, Elita oraz
Masters) oraz kasku sztywnego.
W wyścigu mają prawo startować amatorzy z licencją kolarską jak i bez licencji PZKol.
Zawodnik niepełnoletni winien posiadać pisemną zgodę rodzica lub opiekuna na start w wyścigu (zgodę
można podpisać w biurze zawodów w dniu imprezy).
Zawodnik powinien posiadać aktualne badania lekarskie. W przypadku braku badań zawodnik podpisuje
oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wzięcia udziału w zawodach oraz o starcie na własną

odpowiedzialność (zaświadczenia dostępne w biurze zawodów w dniu imprezy).

Kategorie wiekowe:
Dzieci:
 Żak – 11-12 LAT
 Żaczka – 11-12 LAT

 Młodzik – 13-14 LAT
 Młodziczka – 13-14 LAT

 Juniorka Młodsza – 15-16 LAT
 Junior Młodszy – 15-16 LAT

Kobiety:
 CK20 – 18-29 LAT

 K30 – 30-39 LAT

 K40 – 40+ LAT

Mężczyźni:





CM20 – 18-29 LAT
M30 – 30-39 LAT
M40 A – 40-44 LAT
M40 B – 45-49 LAT






M50 A – 50-54 LAT
M50 B – 55-59 LAT
M60 A – 60-64 LAT
M60 B – 65-69 LAT

 M70 A – 70-74 LAT
 M70 B – 75-79 LAT
 M80 – 80+ LAT

Nagrody:
We wszystkich kategoriach wiekowych (Żak, Żaczka, Młodzik, Młodziczka, Juniorka Młodsza, Junior Młodszy,
CK20, K30, K40, CM20, M30, M40, M50, M60, M70, M80) – medale i dyplomy pamiątkowe dla pierwszych
trzech zawodników.

Opieka lekarska:
Organizatorzy zapewniają opiekę lekarską na czas trwania zawodów.

Program wyścigu:













13:30-16:00 – zapisy uczestników w biurze zawodów na listy startowe;
14:30-14:35 – powitanie gości i zawodników – uroczyste otwarcie imprezy;
14:35-14:45 – start kategorii: Żak, Żaczka, Młodzik, Młodziczka i Juniorka Młodsza - 3 okrążenia;
14:50-15:10 – IV RekreAKCJA Rowerowa z Ryszardem Szurkowskim – pętla honorowa;
15:15-15:40 – start kategorii: Junior Młodszy, CK20, K30, K40, M60 A, M60 B, M70 A, M70 B, M80 7 okrążeń;
15:50-16:10 – gra w kapsle z Ryszardem Szurkowskim;
16:15-17:00 – start kategorii: M40 A, M40 B, M50 A, M50 B - 10 okrążeń;
17:05-17:25 – III Mistrzostwa Mińska Mazowieckiego w jeździe po szynie kolejowej;
17:30-18:30 – start kategorii: CM20, M30 - 14 okrążeń;
18:45-19:10 – ceremonia dekoracji zwycięzców (wszystkie kategorie wiekowe)
19:15 – teletombola-loteria fantowa dla zawodników i gości;
19:30 – zakończenie imprezy.

Finansowanie:




Koszty organizacyjne zawodów pokrywa organizator.
Koszty dojazdu i wyżywienia zawodników i osób towarzyszących pokrywają zainteresowane osoby.
Wysokość opłaty startowej: 30zł - dotyczy zawodników 18-69 lat, 20 zł – dotyczy zawodników 70 lat
i więcej, natomiast z opłaty wpisowej zwolnione są dzieci i młodzież poniżej 18 lat.

Najbliższe szpitale:
SPZOZ Szpital Powiatowy, ul. Szpitalna 37, 05-300 Mińsk Mazowiecki, tel.: 25 758-30-01.

Postanowienia końcowe:
 Każdy zawodnik we własnym zakresie ubezpiecza się od następstw nieszczęśliwych wypadków.
 Organizator nie odpowiada za wszelkie szkody i wypadki powstałe podczas trwania imprezy wyrządzone
przez lub na rzecz uczestników wyścigu i osób towarzyszących.
 Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zaginione w trakcie trwania zawodów.
 Zawodnik startujący w wyścigu wraz z przyjęciem numeru startowego automatycznie akceptuje regulamin
oraz wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych i wizerunku dla celów promocyjnych imprezy.
 Komisja sędziowska wyznaczona jest przez MWZKol.
 Organizator zastrzega sobie prawo do interpretacji i zmian niniejszego regulaminu w porozumieniu
z Sędzią Głównym zawodów.
 Za wyścig odpowiedzialni są: Prezes Klubu Kolarskiego V-MAX Mińsk Mazowiecki Pan Jacek Tomkiewicz.
 Dekorowani zawodnicy proszeni są o występowanie na podium w strojach klubowych.
Wszelkich dodatkowych informacji udziela Pan Jacek Tomkiewicz tel. 604 631 851, e-mail: jtomkiewicz@vp.pl
SERDECZNIE ZAPRASZAMY

