II WYŚCIG MTB O PUCHAR
STAROSTY POWIATU RYPIŃSKIEGO

WOJEWÓDZKA LIGA
SZLAKIEM UCZNIOWSKICH
KLUBÓW SPORTOWYCH

RYPIN , 30 MARCA 2019r

REGULAMIN
1. CELE WYŚCIGU
 współzawodnictwo sportowe w ramach kolejnej edycji Kolarskiej Ligi
Szlakiem Uczniowskich Klubów Sportowych,
 integracja zawodników i działaczy kolarskich,
 wyłonienie mistrzów województwa Kujawsko – Pomorskiego,
 wyłonienie zwycięzców Wyścigu MTB o Puchar Starosty Powiatu
Rypińskiego.
2. ORGANIZATOR WYŚCIGU
 UKS „Cykliści” Rypin
 Starostwo Powiatowe w Rypinie
3.

WSPÓŁORGANIZATORZY WYŚCIGU
Kujawsko-Pomorski Związek Kolarski w Toruniu
 Kujawsko-Pomorskie Zrzeszenie LZS w Toruniu
 UKS „Copernicus” Toruń
 MOSiR Rypin
 Stowarzyszenie Inicjatywa


4. TERMIN I MIEJSCE WYŚCIGU
Wyścig odbędzie się 30 marca 2019r. (sobota) w Rypinie.
Biuro wyścigu - recepcja MOSiR Rypin ul. Sportowa 41

5. UCZESTNICTWO
Prawo startu w zawodach mają zawodnicy kategorii: żak, żakini, młodzik oraz
młodziczka, posiadający aktualne badania lekarskie oraz licencję na 2019r.
6. ZGŁOSZENIA
Zgłoszenia do udziału przyjmowane będą w dniu zawodów , w biurze wyścigu.
7. SPOSÓB PRZEPROWADZENIA WYŚCIGÓW
Wyścigi zostaną rozegrane na rundzie długości 1.300m , po wyznaczonej trasie
w Parku Miejskim , zgodnie z obowiązującymi przepisami , dla:
– kategorii ŻAKINI – na dystansie 2 rund,
– kategorii ŻAK – na dystansie 3 rund,
– kategorii MŁODZICZKA – na dystansie 3 rund,
– kategorii MŁODZIK – na dystansie 4 rund.
Zdublowani będą wycofywani z wyścigu z zaliczeniem aktualnego miejsca.
8. NAGRODY
Organizator zapewnia medale i nagrody dla 3-ch najlepszych zawodników
i zawodniczek w poszczególnych kategoriach wiekowych.
9. ZASADY FINANSOWANIA WYŚCIGU
Koszty organizacji wyścigu ponoszą organizatorzy.
Koszty dojazdu na wyścig ponoszą macierzyste kluby.

10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 ubezpieczenie się w zakresie NNW i OC należy do uczestników wyścigu,
 komisję sędziowską deleguje Kujawsko - Pomorski Związek Kolarski,
 wyścig odbędzie się bez względu na pogodę,
 organizator nie ponosi odpowiedzialności za spowodowane z winy,
uczestnika wypadki oraz zagubione podczas imprezy przedmioty,
 w sprawach nie objętych regulaminem decyduje sędzia główny w
porozumieniu z organizatorem.
Dyrektor wyścigu - Tomasz Kalich - kontakt telefoniczny - 791 598 116

PROGRAM MINUTOWY
09.00 – 10.30 – przyjmowanie zawodników w biurze wyścigu
10.30 – odprawa trenerów i kierowników ekip
10.45 – oficjalne rozpoczęcie zawodów
11.00 – start kategorii ŻAKINI
11.20 – start kategorii ŻAK
11.45 – start kategorii MŁODZICZKA
12.05 – start kategorii MŁODZIK
13.00 – zakończenie zawodów i wręczenie nagród w miejscu startu i mety.
Spotkanie integracyjne uczestników I wyścigu MTB o Puchar Starosty
Powiatu Rypińskiego i zaproszonych gości oraz posiłek dla wszystkich
uczestników zawodów.

Organizatorzy.

Regulamin zatwierdzam
Toruń , dnia 19.03.2019r.

