Regulamin
Memoriału im. Feliksy Poździk w kolarstwie szosowym
1. CEL:

 uświetnienie pamięci organizatorki i pierwszej kierowniczki Gminnej
Biblioteki Publicznej w Sułowie
 popularyzacja kolarstwa na Lubelszczyźnie
 ocena poziomu sportowego szkolonych zawodników
 promocja Gminy Sułów i Gminy Nielisz

2. ORGANIZATOR:
 Gminna Biblioteka Publiczna im. Feliksy Poździk w Sułowie
 Wójt Gminy Sułów
 Wójt Gminy Nielisz
 Klub Sportowy „Agros” Zamość
 Okręgowy Związek Kolarski w Lublinie
3. DYREKCJA WYŚCIGU:
Ryszard Pietrykowski tel. 605 494 500

4. TERMIN I MIEJSCE:
20.08.2017 - Kulików
Biuro wyścigu: Urząd Gminy Sułów

5. UCZESTNICTWO:
W zawodach prawo startu mają zawodnicy i zawodniczki posiadające licencje na rok 2017 i
aktualne badania lekarskie. Zgodnie z przepisami PZKol:
 mężczyźni w kat. junior, junior młodszy, młodzik
 kobiety w kat. open ( elita i starsze + juniorki ), w kat. juniorka młodsza, młodziczka
 przewiduje się organizację wyścigu dla kategorii cyklosport
 będą też wyścigi dla dzieci oraz wyścigi dla wszystkich chętnych

6. ZGŁOSZENIA:
Zgłoszenia imienne należy przesyłać na adres: Urząd Gminy Sułów bądź pocztą elektroniczną
e-mail: goldenwalker2000@interia.pl w terminie do 18.08.2017 r.

7. SPOSÓB PRZEPROWADZENIA ZAWODÓW:
a) Dnia 20.08.2017 r. ( niedziela )
- godz. 8.00-11.00 – przyjmowanie ekip
- godz. 11.30 – zamknięcie listy startowej i odprawa techniczna
- godz.12.00 – Kulików –wyspa – start pierwszej grupy zawodników
- ok. 18.00 – przyjazd ostatniej grupy zawodników meta Kulików

Dystanse:
- dla najmłodszych
- dla młodziczek
- dla młodzików
- dla juniorek młodszych
- kobiety
- junior młodszy
- junior
- cyklosport
- wyścig dla wszystkich

– 500 m
22km – 1 okrążenie
44 km – 2 okrążenia
44 km – 2 okrążenia
66 km – 3 okrążenie
66 km – 3 okrążenia
88 km – 4 okrążenia
88 km – 4 okrążenia
44 km – 2 okrążenia

8. OCENA WYNIKÓW I NAGRODY:



prowadzona będzie klasyfikacja indywidualna
nagrody za miejsca I-III na wszystkich dystansach

9. ZASADY FINANSOWANIA:





koszty organizacyjne pokrywa organizator
koszty osobowe pokrywają zgłaszające kluby
opłata startowego zgodnie z regulaminem PZKol.
Opłata startowa w kat. cyklosport przeznaczona w całości na nagrody

10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
 wyścigi przeprowadzone zostaną zgodnie z przepisami PZKol.
 sędziego Gł. oraz pozostałych sędziów wyznaczy OZKol. Lublin
 zawodnicy winni być ubezpieczeni od NW i OC
 organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy zagubione oraz wypadki
spowodowane z winy uczestników w czasie trwania zawodów
 zawodnicy mają obowiązek startu w kaskach sztywnych
 po odbiór nagród zawodnicy zgłaszają się osobiście
 we wszystkich sprawach nie ujętych w regulaminie decyduje sędzia Główny
wraz z organizatorem
 uczestnicy wyścigu zobowiązani są do przestrzegania przepisów ruchu
drogowego
 organizator zabezpiecza opiekę medyczna
 organizator przewiduje piknik kolarski nad Zalewem Nielisz na wysokości mety
adresy szpitali:
- Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II al. Jana
Pawła II 10, tel. 084 6773333,
- Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej ul. Peowiaków 1,
tel. 084 6393431.

ORGANIZATORZY

