Kolarski Wyścig Szkółek
w kolarstwie szosowym
Płociczno, Sobota 25.05.2019 r.
IV – edycja

Wyścig pod patronatem Tomasza Osewskiego
Wójta Gminy Ełk
`
1.Cel wyścigu:
 popularyzacja kolarstwa wśród społeczności uczniowskiej
 przeciwdziałanie patologii dzieci i młodzieży
 popularyzacja aktywnego stylu życia
 promocja terenów rekreacyjnych Gminy Ełk
2.Organizator:
 LUKK PRYM Ełk
 Gmina Ełk
 Sołectwo Płociczno
3.Termin i miejsce:
 wyścig zostanie rozegrany 25 maja 2019 r. (sobota)
w godz.12-15 na pętli o długości 6150 m.
Trasa: Płociczno – Krokocie – Płociczno
4.Zgłoszenia:
Należy wysyłać na formularzu dostępnym na stronie wmzkol.pl
(zgłoszenie-Płociczno-2019.xlc) do 23 maja 2019 r.
Potwierdzenie zgłoszeń (badania+legitymacje/licencje) oraz wydanie
numerów startowych od godz.10.00 do 11.30 w biurze zawodów w
Płocicznie (gm. Ełk). Biuro znajduje się przy przystanku autobusowym, ok.
80 m za tablicą wjazdową do miejscowości Płociczno.
Odprawa techniczna o godz.11.30
5.Uczestnictwo:
Prawo startu mają; Młodzicy, Żacy i uczniowie szkół podstawowych

Uczniowie zapisani do szkółek kolarskich przedkładają legitymację oraz
aktualne badanie. Pozostałych startujących obowiązuje pisemna zgoda
rodziców lub opiekunów prawnych na start w wyścigu i oświadczenie o
braku przeciwwskazań zdrowotnych do startu w zawodach..

6.Sposób przeprowadzenia zawodów:
Dystanse:







wyścig
wyścig
wyścig
wyścig
wyścig

I
II
III
IV
V

dziewczęta i chłopcy klas II – III
dziewczęta ŻACZKA
chłopcy klas ŻAK
dziewczęta kat. Młodziczka
chłopcy kat. Młodzik

1 okrążenie
2 okrążenie
3 okrążenia
3 okrążenia
4 okrążenia

Dodatkowy wyścig dla amatorów i mastersów od 18-100 lat 10-okr
7. Program minutowy wyścigu:

10.00-11.30 – przyjmowanie zgłoszeń w biurze zawodów
11.30-11.45 – odprawa techniczna
12.00 – start kat. Open na 10 okrążenia
12.02 – start kat. Młodzik na 4 okrążenia
13.30 – start kat. Żak i Młodziczka na 3 okrążenia
13.32 – start kat. Żaczka na 2 okrążenia
13.33 – start dziewcząt i chłopców kl. II – III na 1 okrążenie
14.15 – ogłoszenie wyników
14.30– dekoracja i zakończenie
8. Nagrody:
 dyplomy za miejsca I-VI w kategorii dziewcząt i chłopców
 puchary za miejsca I-III + upominki
 Szkółki Kolarskie każdy rocznik będzie klasyfikowany oddzielnie.
9. Zasady finansowania:
 koszty organizacyjne pokrywa organizator
 koszty dojazdu na zawody pokrywają startujące szkoły i kluby
 opłaty startowej tylko w wyścigu open 20 zł
10. Postanowienia końcowe:
 zawodnicy podczas wyścigu poruszają się zgodnie z przepisami i
stosują się do poleceń służb porządkowych
 zawodnicy mają prawo startu na rowerach wyścigowych
 zawodnicy zobowiązani są startować w kaskach sztywnych
 zawodników ubezpieczają macierzyste szkoły i kluby
 organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zagubione lub
skradzione oraz za wypadki spowodowane podczas trwania wyścigu
 w sprawach nie ujętych regulaminem decyzję podejmuje sędzia
główny w porozumieniu z organizatorem
 dyrektorem wyścigu jest Waldemar Grygo, tel. 503 163 373
 najbliższy szpital
- Szpital Zespolony w
Ełku
ul. Baranki 24
tel. 87 620 96 71
Mapka dojazdu od
strony Ełku.

Zjazd z obwodnicy
ełckiej w kier.
Gołdap (trasa 65).

W Oraczach zjazd po 400 m w prawo kier. Płociczno/Miluki.
W Milukach prosto.
Cały czas główną drogą do Płociczna.

Dodatkowy wyścig dla amatorów i mastersów od 18-100 lat 10-okr

Mapka trasy wyścigu – Płociczno – 25.05.2019 r.

Runda ok. 6,15 km.
Regulamin zatwierdzono przez
W-M Z Kol: 29.04.2019r

ORGANIZATOR:

