REGULAMIN
Mistrzostw Polski Krajowego Zrzeszenia LZS w kolarstwie
szosowym w kat. Młodzik i Junior Mł.
oraz
Mistrzostw Polski w kolarstwie szosowym Juniorów i Juniorek
młodszych, Finału Pucharu Polski na szosie
Koźminek 4-6 września 2020 r.
I. CEL WYŚCIGU
- popularyzacja kolarstwa wśród młodzieży
- zdobycie punktów do rankingu Pucharu Polski 2020r.
- promocja Gmin : Koźminek, Opatówek i powiatu kaliskiego.
II. TERMIN i MIEJSCE
Wyścigi rozegrane zostaną po drogach powiatowych gminy Opatówek i gminy
Koźminek. Starty i Mety zlokalizowane w Koźminku :
- 04 września 2020r. - weryfikacja zgłoszonych zawodników w biurze zawodów
- 05 września 2020 r. -jazdy indywidualne na czas
- 06 września 2020 r. - wyścigi ze startu wspólnego
III. ORGANIZATOR
Organizatorem zawodów jest Krajowe Zrzeszenie LZS oraz UKS „Koźminianka" a
współorganizatorami: Starostwo Powiatowe w Kaliszu, Gmina Koźminek, Gmina Opatówek,
Wielkopolski Związek Kolarski, Wielkopolskie Zrzeszenie LZS oraz Bank Spółdzielczy
Ziemi Kaliskiej.
Odpowiedzialnymi za organizację wyścigu są:
- Prezes UKS „Koźminianka" Marianna Chenczke tel. 509 256 223
- V-ce Prezes UKS „Koźminianka" Marek Cieślak tel. 781 155 306
IV. UCZESTNICTWO
W wyścigu prawo startu mają zawodnicy i zawodniczki w kategoriach:
- Żak, Żaczka
- Młodzik, Młodziczka

- Junior młodszy, Juniorka młodsza - prawo startu mają zawodniczki i zawodnicy, którzy
zakwalifikowali się do finału MP Jmł. w wyniku EOOM i znajdują się na załączonej liście
PZKol.
- Junior, Juniorka
- Kobiety OPEN
- Masters (I kat. do 40 lat ,ll kat. powyżej 40 lat).
- Amator (I kat. wiek do 30 lat ,ll kat do 40 lat,III kat .powyżej 40 lat)
- Dodatkowo zostanie przeprowadzony wyścig dla dzieci w wieku od 3-10 lat w dniu
06.09.2020 r. w przerwie między startami.
W Mistrzostwach Polski Krajowego Zrzeszenia LZS nie obowiązuje lista oraz
wynik EOOM- prawo startu mają wszyscy zawodnicy w kat. Młodzik i Junior
Młodszy będący członkami Zrzeszenia LZS!
V. Biuro wyścigu
W dniach 04-06 września biuro wyścigu mieścić się będzie w budynku Klubu
Sportowego „Zieloni" na stadionie sportowym ul. Nakwasińska 16 w Koźminku.
VI. SPOSÓB PRZEPROWADZENIA WYŚCIGU
Wyścig rozegrany zostanie zgodnie z przepisami sportowymi PZKol.
Kolejność startu zawodników do jazdy indywidualnej na czas zostanie wylosowana
przez komisję sędziowską.
Piątek 04.09.2020
Godz. 12:00 - 17:30 weryfikacja dokumentów zgłoszonych zawodników 17:30
Definitywne zamknięcie weryfikacji zawodników licencjonowanych
Weryfikacja dotyczy również kat. Masters i Amator.
20:00 odprawa techniczna wyścigu w biurze zawodów- jazda indywidualna na czas i
start wspólny.
Sobota 05 września 2020 r.
Jazda indywidualna na czas:
- 09:00

kat. Młodzik - dystans 5,1 km, start co 30 sek.

- 09:30

kat. Młodziczka - dystans 5,1 km, start co 30 sek.

- 09:45

kat. Żak - dystans 5,1 km, star co 30 sek. -10:10

kat. Żakini - dystans 5,1 km, star co 30 sek.
-10:40

kat. Junior młodszy - dystans 11,1 km, start co 1 min.

-11:35

kat. Juniorka młodsza - dystans 11,1 km, start co 1 min.

-12:30

kat. Kobiety OPEN - dystans 18 km, start co 1 min.

-13:00

kat. Juniorka - dystans 18 km, start co 1 min.

-13:35

kat. Junior - dystans 24 km, start co 1 min.

-14:30

kat. Masters + Amator - dystans 24 km, start co 1 min.

Godziny startów poszczególnych kategorii zależą od ilości zawodników.
Niedziela 06 września 2020 r.
Wyścigi ze startów wspólnych na trasie okrężnej o długości 17,0 km:
- 09:00

kat. Żak + Żakini - dystans 1 x 17 km = 17km,

-09:10

kat. Młodzik - dystans 2 x 17 km = 34 km,

-09:12

kat. Młodziczka - dystans 1 x 17 km = 17 km,

-10:10

kat. Junior młodszy - dystans 5 x 17 km = 85 km,

-11:40

kat. Juniorka młodsza - dystans 3 x 17 km = 51 km,

Start juniorki młodszej po przejechaniu 3 okrążenia przez juniorów młodszych
-13:30

kat. Junior-dystans 7 x 1 7 k m = 119 km,

-13:32

kat. Kobiety OPEN - dystans 5 x 17 km = 85 km,

-16:30

kat. Masters + Amator - dystans 4 x 17 km = 68 km.

Godziny startów poszczególnych kategorii zależą od ilości zawodników.
VII. Kary
W zakresie kar obowiązują Przepisy Sportowe PZKol.
VIII. Radio Tour
Informacje będą na bieżąco podawane przez spikera na linii mety.
IX. Neutralna pomoc techniczna
Organizator zapewnia 2 odpowiednio wyposażone pojazdy neutralnej pomocy
technicznej.
X. Limit czasu
W wyścigach ze startu wspólnego zgodnie z art. 2.3.039 przepisów sportowych limit czasu
wynosi 8% i zawodnicy poza tym limitem nie będą uwzględnieni w wynikach. W
szczególnych okolicznościach limit czasu może być zwiększony przez komisję sędziowską
w porozumieniu z organizatorem.
XI. Kontrola antydopingowa
Podczas wyścigu obowiązują przepisy antydopingowe UCI i PZKol. Miejsce badań zostanie
podane na odprawie technicznej.

XII. ZASADY BEZPIECZEŃSTWA
Jazda indywidualna na czas i wyścigi ze startu wspólnego odbywać się będą przy całkowicie
zamkniętym ruchu drogowym na wytyczonych trasach. Zawodnicy i inni uczestnicy są
zobowiązani do przestrzegania zasad i przepisów ruchu drogowego. Zawodnicy muszą
obowiązkowo być ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków przez
macierzyste Kluby.
XIII. ZGŁOSZENIA
Kategorie MASTERS / AMATOR oraz wszystkie kluby zgłaszają zawodników elektronicznie
przez formularz on-line w terminie od 15.08.2020 do 02.09 2020 po tym terminie opłaty
startowe podwójne (zg. z komunikatem PZKOL) w biurze zawodów . Należy dokonać
zgłoszenia na stronie:

www.zapisv.kswzkol.pl

do godz. 23:59 dnia 2.09.2020 r.

W biurze zawodów będzie tylko weryfikacja zgłoszonych elektronicznie zawodników.
XIV. WYNIKI
Wyniki dostępne będą na stronie PZKol.pl oraz www.wyniki.kswzkol.pl
XV. SKŁAD KOMISJI SĘDZIOWSKIEJ
Komisję sędziowską wyznaczy kolegium sędziów PZKol i WZKol.
XVI. ZASADY FINANSOWANIA
Organizator i współorganizatorzy zapewnią elektroniczny pomiar czasu, Organizator
pokrywa koszty organizacji wyścigu. Natomiast koszty uczestnictwa zawodników i osób
towarzyszących pokrywają zainteresowane Kluby.
Opłaty startowe wg stawek opłat startowych PZKol. obowiązujących na rok 2020 oraz
zgodnie z decyzją Prezydium Rady KZ LZS 20 zł od każdego zawodnika startującego
w Mistrzostwach Polski KZ LZS.
XVII. Ceremonia dekoracji
Ceremonia dekoracji będzie odbywać się po zakończeniu wyścigu każdej kategorii w pobliżu
linii startu/mety.
Zwycięzcy poszczególnych kategorii wiekowych w Pucharze Polski otrzymają:
- za I miejsca puchary, medale + dyplomy i nagrody finansowe,
- za II - III miejsca medale, dyplomy i nagrody finansowe,
- za IV—VI miejsca dyplomy i nagrody finansowe,
- w kategoriach Żak i Żaczka dyplomy i nagrody rzeczowe.
Zwycięzcy w kategorii młodzika i juniora mł. (Mistrzostwa KZ LZS)
otrzymają:

-za I m-ce puchar,medal,koszulkę Mistrza Polski,dyplom
-za II m-ce puchar.medal.dyplom
-za III m-ce puchar,medal,dyplom
Zwycięzcy w kategorii juniora mł i juniorki mł (Mistrzostwa Polski) otrzymają:
-za I m-ce puchar.medal.dyplom,koszulkę MP
-za II m-ce medal,dyplom,koszulka MP
-za III m-ce medal,dyplom,koszulka MP
Nagrody finansowe zgodnie z postanowieniami określonymi w Regulaminie PP PZKol.
Łączna pula nagród ok.11 000 zł.
XVIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
- Podczas wyścigu obowiązują przepisy antydopingowe PZKol.
- Każdy zawodnik startuje w wyścigu na własną odpowiedzialność.
- Organizator zapewnia opiekę medyczną podczas wyścigu.
- Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne wypadki powstałe podczas
wyścigu, a także za rzeczy zagubione i skradzione.
- W sprawach nie ujętych w Regulaminie decyduje Sędzia Główny w porozumieniu z
Organizatorem.
XIX. Wykaz szpitali
- Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Perzyny w Kaliszu ul. Poznańska 79 tel. (62)
765 12 51
Mapkę tras stanowią załączniki do Regulaminu.
Regulamin zatwierdzony został przez Polski Związek Kolarski dnia
26.08.2020r.

ORGANIZATOR

