1.
2.
3.

Organizator: KK Legia 1928, Warszawa, ul. J.Waldorffa 29
Współorganizatorzy: SWiRS Mazovia Team, Warszawa
Totalizator Sportowy Oddział Warszawa-Służewiec
Terminy
Kategorie

Lp. Termin
1.
25 kwietnia
2.

09, 16 maj

3.

06, 20 czerwca

4.

22 sierpnia

5.

29 sierpnia FINAŁ

4.
5.

6.

7.
8.

9.

Miejsce
Teren
Służewieckich
Wyścigów
Konnych

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

12 lat
13 – 14
15 – 16
17 – 30
31 – 40
41 – 49
50 – 59
60 – 69
70+
Dziewczęta open 12-16 lat
Kobiety open 17+

Zgłoszenia: zapisy każdorazowo w oznakowanym miejscu startu na godzinę przed zawodami.
Prawo udziału mają osoby spełniające poniższe warunki:
- w przedziale wieku 12 – 17 lat za zgodą rodzica lub opiekuna prawnego (podpis 1 osoby) lub posiadające
licencje PZKol., regionalnego związku kolarskiego (załącznik nr 1 – oświadczenie)
- lub ukończyły 18 lat,
- każdy uczestnik wypełnia formularz zgłoszeniowy w biurze wyścigu (załącznik nr 2 – formularz zgłoszeniowy),
- każdy uczestnik startuje na własną odpowiedzialność,
- zawodnik ma obowiązek startu w kasku sztywnym, naruszenie tego warunku spowoduje niedopuszczenie do
startu lub dyskwalifikację w trakcie wyścigu,
- zawodnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez organizatora zgodnie z ustawą z dn.
29.08.1997 o ochronie danych osobowych,
- odmowa zawodnika na publikację wizerunku oznacza rezygnację z udziału w wyścigu,
- wniosą opłatę startową.
Sposób przeprowadzenia wyścigów: wyścigi każdorazowo odbędą się przy ruchu zamkniętym na pętli ok.
2500 m w następującym porządku
godz. 16.30 GRUPA 1 (Kat. 0 – 1 – 8 + dziewczęta open)
ok. godz. 17.15 GRUPA 2 (Kat. 2 – 7 + kobiety open)
ok. godz. 18.00 GRUPA 3 (kat. 3 – 4 – 5 – 6)
Zawody będą rozgrywane jako kryterium, co drugie okrążenie punktowane. Zasady zostaną podane na
pierwszych zawodach 25.04.13
Zasady finansowania
- organizator i sponsorzy pokrywają koszty organizacji wyścigów i koszty nagród.
Opłaty startowe.:
Kat 0
- 5 zł
Kat 1-2-9-10
- 10 zł
Kat 3-4-5-6-7-8
- 30 zł
Organizator wprowadza możliwość wykupienia karnetu na start we wszystkich wyścigach, którego koszt łączny
startowego wynosił będzie 50%.
Nagrody
- na każdej edycji w każdej GRUPIE - 3 pierwszych zawodników – trofeum sportowe + dyplomy,
- w klasyfikacji końcowej organizator przewiduje następujące nagrody:

Kategorie 0, 1, 2, 7, 8, 9, 10: za miejsca I-III dyplomy+trofea sportowe+ nagroda rzeczowa.
Kategorie 3, 4, 5, 6:
Miejsce I.
300 zł dyplom+trofeum sportowe
Miejsce II.
200 zł dyplom+trofeum sportowe
Miejsce III. 150 zł dyplom+trofeum sportowe
10.

11.

Klasyfikacja końcowa generalna
- na każdej edycji wyścigu dla każdej kategorii miejsca końcowe I do VIII będą następująco punktowane: 9, 7,
6, 5, 4, 3, 2, 1. Suma punktów wyłoni klasyfikację generalną, przy równej ilości punktów decyduje miejsce zajęte
w wyścigu finałowym,
- klasyfikowani będą zawodniczki i zawodnicy którzy wezmą udział w minimum 6 wyścigach,
- w danej kategorii do klasyfikacji końcowej musi być co najmniej 6 uczestników.
Postanowienia końcowe
- organizator nie ubezpiecza zawodników,
- organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za wypadki spowodowane przez uczestników, ani za zaginiony
bądź uszkodzony sprzęt,
- w sprawach nieobjętych regulaminem decyduje Sędzia Główny i organizator.

