REGULAMIN
LIGI SZKÓŁEK KOLARSKICH
Dolny Śląsk 2019


Organizator:
TC Chrobry Głogów

Współorganizatorami są:
 Gmina Głogów
 Gmina Jerzmanowa
 Gmina Radwanice
 Gmina Grębocice
 DZKol we Wrocławiu
Odpowiedzialnymi za organizację Ligi są:
 Bolesław Bałd – dyrektor Ligi , tel. 605 219 306, e-mail: sbb200@wp.pl
Cel :
- wyłonienie najlepszych uczniów z rocznika 2005 - 2008 i młodszych w kolarstwie
- ocena nabytych umiejętności w zakresie jazdy na rowerze
- promocja prozdrowotnych, edukacyjnych i wychowawczych wartości sportu
- upowszechnianie sportu wśród uczniów szkół podstawowych
- poprawa ogólnej sprawności fizycznej uczniów
- przeciwdziałanie patologii wśród dzieci i młodzieży
- rywalizacja rówieśnicza i sportowa zgodnie z zasadami fair play
Klasa wyścigu:
Wyścigi są umieszczone w kalendarzu imprez DZKol, uczestnicy zdobywają punkty do Challenge’u
Dolnośląskiego Związku Kolarskiego w kategorii młodzik/młodziczka.
Termin i miejsce:
Zawody zostaną rozegrane w dniach:

4 maja
- Borek k/Głogowa lub Głogów
 11 maja
- Wrocław - tor

2 czerwca - Jerzmanowa

3 sierpnia - Obiszów

1 września - Jakubów

8 września - Głogów
Uczestnictwo:
 prawo startu mają dziewczęta i chłopcy zrzeszeni w klubach sportowych oraz uprawiający kolarstwo w
szkółkach kolarskich
 Paragraf Przepisów Sportowych PZKol 1.1.002
Do zawodów z kalendarza PZKol / RZKol dopuszczeni zostaną wyłącznie uczniowie szkółek
kolarskich zarejestrowani przez ich Regionalne Związki Kolarskie w systemie licencji PZKol (
Sinko ) za okazaniem Komisji Sędziowskiej ważnych badań lekarskich.


Zawodnicy zrzeszeni w kat. Młodzik / młodziczka ( 2005 – 2006 ) posiadający aktualne badania
lekarskie i ważną na 2019 rok licencję.
 Zawodnicy zrzeszeni w kat. Żak / Żakini ( 2007 – 2008 ) posiadający aktualne badania lekarskie i
ważną na 2019 rok licencję.
Kategorie wiekowe zawodników i zawodniczek zrzeszonych w klubach sportowych oraz uprawiający
kolarstwo w szkółkach kolarskich:




Dziewczęta i Chłopcy ur. 2005 i 2006
Dziewczęta i Chłopcy ur. 2007 i 2008
Dziewczęta i Chłopcy ur. 2009 i młodsi

- 13 - 14 lat,
- 11 - 12 lat,
-10 lat i młodsi

Biuro wyścigu:
 Biuro wyścigu będzie czynne w dniu zawodów od godz. 9:00, adres biura wyścigu zostanie podany
w komunikacie organizacyjnym oddzielnym dla każdego wyścigu. Przedstawiciele ekip i
zawodnicy muszą potwierdzić udział w wyścigu w Biurze Zawodów do godz. 10:30 prezentując
licencje i zaświadczenia lekarskie.
 Odprawa techniczna zorganizowana zgodnie z art. 1.2.087 Przepisów Sportowych odbędzie się
w obecności członków Komisji Sędziowskiej w dniu zawodów o godz. 10:30 w biurze w
zawodów.



Zgłoszenia zawodników należy przesyłać najpóźniej do czwartku poprzedzającego zawody w
programie MICROSOFT OFFICE WORD pocztą elektroniczną na adres e-mail:
slawek.m.leg@wp.pl. W zgłoszeniach należy podać rok urodzenia, nazwę klubu lub szkółki
kolarskiej, do której uczęszcza zawodnik - zawodniczka i numer licencji (UCI ID jeżeli posiada) na załączonym zgłoszeniu stanowiącym załącznik do niniejszego Regulaminu.

UWAGA !!! Na zawody w dniu 04.05.2019 zgłoszenia należy przesłać na : zbychjasz@poczta.onet.pl
Kolejność startu i dystanse:
godz. 11:00 dziewczynki
godz. 11:30 chłopcy
godz. 12:00 dziewczynki
godz. 12:40 chłopcy
godz. 13:15 dziewczynki
godz. 14:00 chłopcy

rok. ur. 2009 i młodsze
rok. ur. 2009 i młodsi
rok. ur. 2007-2008 ( żakini )
rok. ur. 2007-2008 ( żak)
rok. ur. 2005-2006 (młodziczka)
rok. ur. 2005-2006 (młodzik)

10 do 20 min.
10 do 20 min.
15 do 30 min.
15 do 30 min.
30 do 45 min.
30 do 45 min.

godz. 15:00 zakończenie i dekoracja wszystkich kategorii
UWAGA:
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany kolejności i godzin startu poszczególnych grup wiekowych
Klasyfikacje:
 wyścigi zostaną rozegrane zgodnie z Przepisami Sportowymi PZKol i według niniejszego ogólnego
regulaminu
oraz komunikatu organizacyjnego poszczególnych edycji .
 wyścigi w kategorii 2005 - 2006 ( młodzik i młodziczka ) zostaną rozegrane w klasyfikacji OPEN
wraz z dziewczętami i chłopcami nie posiadającymi licencji sportowej ( uprawiającymi kolarstwo w
szkółkach kolarskich) z odpowiednimi rocznikami
 wyścigi w kategorii 2007 - 2008 ( żak ) zostaną rozegrane w klasyfikacji OPEN wraz z dziewczętami i
chłopcami nie posiadającymi licencji sportowej ( uprawiającymi kolarstwo w szkółkach kolarskich) z
odpowiednimi rocznikami
 w poszczególnych wyścigach uczestnicy rywalizują w klasyfikacji indywidualnej
 wyścigi w kategoriach wiekowych zostaną przeprowadzone w klasyfikacji oddzielnej dla chłopców i
dziewcząt
 dodatkowo zostanie sporządzona oddzielna klasyfikacja dla zawodników posiadających licencje
sportowe w kategoriach młodzik / młodziczka do Challenge’u Dolnośląskiego Związku Kolarskiego
Nagrody:
 za miejsca I – III w poszczególnych kategoriach - puchary, dyplomy i nagrody rzeczowe
 za miejsca IV-VI w poszczególnych kategoriach dyplomy i nagrody rzeczowe
Postanowienia końcowe:
 Zawodnicy startują obowiązkowo w kaskach sztywnych i wszyscy winni być ubezpieczeni przez
macierzyste Kluby.
 Każdy uczestnik bierze udział w wyścigu na własną odpowiedzialność.
 Współorganizator danego wyścigu zapewnia opiekę lekarską podczas zawodów.
 Organizator zapewnia wyżywienie i napoje.
 Trenerzy, kierowcy, mechanicy i masażyści ekip uczestniczących w wyścigu muszą posiadać licencję i
być ubezpieczeni przez Klub.
 Za zaginiony sprzęt i rzeczy pozostawione w czasie trwania zawodów oraz niezawinione przez
organizatora wypadki, organizator nie ponosi odpowiedzialności.
 We wszystkich sprawach spornych nie ujętych w regulaminie decyduje Organizator z Sędzią Głównym.
 Organizator zastrzega sobie prawo do ewentualnych zmian w programie.

Organizator

Regulamin zatwierdzony przez : DZKol Wrocław
w dniu 25.03.2019 r. / - / Sławomir Marczewski

