KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY
Międzywojewódzkich Mistrzostw Młodzików w Kolarstwie
1. Cel: wyłonienie mistrzów Międzywojewódzkich Mistrzostw Młodzików w kategorii
chłopców i dziewcząt w kolarstwie szosowym.
2. Miejsce i termin: Kalinowice 16-17.08.2017 r.
3. Organizatorzy:
Okręgowy Związek Kolarski w Lublinie
Klub Sportowy „Agros” w Zamościu
Wójt Gminy Zamość
Wójt Gminy Łabunie
4. Zgłoszenia: Na adres:
Klub Sportowy „Agros”
ul. Kr. Jadwigi 8, 22-400 Zamość
tel./fax 084 638 66 79
e-mail: agrosks@poczta.onet.pl
5. Zamówienia na zakwaterowanie i wyżywienie przyjmowane będą do 10.08.2017r.
na załączonym druku. Zamówienia prosimy przesyłać na
Klub Sportowy „Agros”
ul. Kr. Jadwigi 8, 22-400 Zamość
tel./fax 084 638 66 79
e-mail: agrosks@poczta.onet.pl
Koszty zakwaterowania i wyżywienia pokrywają kluby.
Koszt osobodnia wynosi 75,00 zł w bursie, 100 zł w hotelu.
Po tym terminie organizator nie gwarantuje noclegów.

6. Program zawodów:
16.08.2017 r. do godz. 10.30

przyjazd ekip i odprawa techniczna do jazdy
indywidualnej na czas Siedziba Klubu
Sportowego „AGROS”
12.00
start do jazdy indywidualnej na czas:
Kalinowice – start
– 0 km
Pniówek – nawrót
– 2,75 km
Kalinowice - meta
– 5,5 km
Godz. 13.30 – przyjazd ostatniego zawodnika
Godz. 17.00 – start dwójek na trasie Kalinowice (Szkoła) –
Białowola Kolonia – Kalinowice (Szkoła).
Kalinowice – start
– 0 km
Pniówek – prosto
– 2,75 km
Białowola Kolonia – nawrót
– 5,0 km
Pniówek – prosto
– 7,25 km
Kalinowice – meta
– 10 km
17.08.2017 r. do godz. 10.00
przyjazd ekip i odprawa techniczna do startu
wspólnego
11.00
start dziewcząt – 1 pętla 29km
11.10
start chłopców – 2 pętle 50km

Start wspólny na trasie:
Kalinowice (Szkoła) - Pniówek - Zalesie - Rachodoszcze - Boża Wola - Majdan
Ruszowski - Łabunie, ul. Lipowa - Łabunie, ul. Armii Krajowej - Łabunie, ul.
Partyzantów - Łabunie, ul. Lipska - Ruszów - Ruszów Kolonia - Zalesie - Pniówek Kalinowice.
Przyjazd ostatniego zawodnika około godziny 13:30
7. Uczestnictwo: zawodniczki i zawodnicy urodzeni w latach 2003-2004 posiadający
ważne badania lekarskie oraz juniorki młodsze i juniorzy młodsi.
8. Postanowienia końcowe: wyścig rozegrany zostanie zgodnie z przepisami PZKol i
niniejszego regulaminu
 Sędziego głównego i pozostałych sędziów wyznaczy OZKol w Lublinie
 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zaginione oraz wypadki
spowodowane z winy uczestników wyścigu
 Zawodników ubezpieczają delegujące kluby
 Zawodnicy mają obowiązek startu w kaskach sztywnych
 Wyścig rozegrany zostanie przy ruchu częściowo ograniczonym ze startu wspólnego
tzn iż ruch poprzeczny i z przeciwnego kierunku zamykany będzie na czas przejazdu
czołówki i głównego peletonu, 3 minuty po przejeździe głównej grupy ruch drogowy
będzie wznowiony a zawodnicy mający większą stratę znajdować się będą w
normalnym ruchu drogowym. Etap jazdy indywidualnej na czas i jazdy dwójkami
rozegrany będzie przy ruchu zamkniętym.

Organizator

