REGULAMIN
Superpuchar Polski w kolarstwie przełajowym
Międzynarodowy Wyścig o Puchar Prezydenta Zielonej Góry - 05.12.2021
1.
•
•
•
•

2.
•

3.
•
•
•

4.

Cel wyścigu:
popularyzacja kolarstwa przełajowego
promocja sportu dzieci i młodzieży
promocja Zielonej Góry, Województwa Lubuskiego oraz WOSiR Drzonków
zdobywanie punktów do klasyfikacji Pucharu Polski oraz Challange PZKOL
Organizator:
LKS Trasa Zielona Góra, ul Drzonków- Olimpijska 20, 66-004 Zielona Góra
Informacje i aktualności dotyczące wyścigu na: FB: PucharPolskiCXWOSiR
Współorganizatorzy:
WOSiR Drzonków, ul Drzonków- Olimpijska 20, 66-004 Zielona Góra
Urząd Miasta Zielona Góra
Urząd Marszałkowski województwa lubuskiego
Dyrektor wyścigu
Leszek Dutczak - tel. kom +48 604 062 554 - e-mail: lkstrasazielonagora@gmail.com

5.
•

6.

Data i miejsce zawodów:
Wyścig odbędzie się 5 grudnia 2021 roku ( niedziela) i zostanie rozegrany na terenie
Wojewódzkiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Drzonkowie,
ul Drzonków-Olimpijska 20, 66-004 Zielona Góra

•

Biuro Zawodów:
W budynku Transgranicznej Akademii Sportu na terenie WOSIR Drzonków,
ul Drzonków-Olimpijska 20, 66-004 Zielona Góra (siedziba klubu LKS Trasa)

•

Klasa wyścigu:
Wyścig umieszczony jest w kalendarzu PZKol na sezon przełajowy 2021/2022 i posiada rangę
Superpucharu Polski

7.

8.
•
•

Komisja Sędziowska:
Sędzia Główny: Agnieszka Kunc, Komisarz 2: Rafał Stasiak, Komisarz 3: Rafał Jagielski
Pozostałych sędziów wyznacza Lubuski Związek Kolarski
Wyniki weryfikuje - www.wynikizawodow.eu
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9.
•
•
•

10.
•

Trasa wyścigu:
Długość rundy wynosi 2,7km. W całości w obrębie nowoczesnego ośrodka sportowego. Na
trasie dwie przeszkody, schody, sekcja piachu oraz dwustronny box techniczny
Mapka trasy w załączniku nr 1 ,
Kierownik trasy: Paweł Znamirowski - tel. 691 148 638,
Uczestnictwo:
Prawo uczestnictwa w zawodach mają zawodnicy z aktualną licencją na rok 2021 oraz z ważnymi
badaniami lekarskimi: Żak, Żakinie, Młodzik, Młodziczka, Junior Młodszy, Juniorka Młodsza,
Junior, Juniorka, Elita Kobiet, Orliczka, Elita Mężczyzn, Orlik, Masters: I, II, III i IV.

•

Pełnoletni zawodnicy bez licencji mają prawo uczestniczyć w wyścigu “ Amator Open” z
podziałem na kategorie Mężczyzn i Kobiet, na rowerach przełajowych jak i MTB. Zawodnicy
powinni podpisać oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych i pełnej odpowiedzialności
związanej z uczestnictwem w wyścigu.

•

Zawodnicy startują na własną odpowiedzialność.

11.
•

•

Zgłoszenia i opłaty:
Zgłoszenia do wyścigu i opłaty - tylko poprzez stronę internetową: www.wynikizawodow.eu,
do środy, 1 grudnia 2021 roku, do godziny 23:59. Opłaty startowe należy dokonywać poprzez
stronę podczas wypełniania formularza zgłoszeniowego w ww terminie.
Na liście startowej zostaną umieszczeni tylko zawodnicy z prawidłową opłatą startową.

•

Opłaty startowe zgodnie z taryfikatorem A PZKOL na 2021r. (j.mł. -10zł, j.-15zł, U23-18zł, E-20zł,
Masters-20zł)

•

Dla kategorii Amator opłata wynosi 40 zł. Ustawienie na starcie wg kolejności zapisu!

•

Weryfikacja zgłoszeń i wydawanie numerów startowych w Biurze Zawodów w dniu wyścigu,
5 grudnia 2021 roku od godz. 8:00, przynajmniej 60 minut przed startem danej kategorii wiekowej.
(kategoria Elita Mężczyzn i Junior do godziny 13.00)

•

Weryfikacja jest jedna na oba dni startowe, a numery startowe przechodzą z sobotnich
zawodów klasy B. Nie ma konieczności ponownej weryfikacji i kontaktu z biurem
zawodów.

•

Uwaga : Zawodnik ma obowiązek zwrócić nr startowy. Za niezwrócony lub zniszczony
numer startowy - opłata 10 zł

•

Organizator pobierający opłatę startową może wystawić fakturę proforma. Podstawą jej
wystawienia jest podanie przy zgłoszeniu zawodnika NIP-u do faktury lub przesłanie e-mailem
na adres Organizatora danych do faktury najpóźniej na 7 dni przed zawodami. Faktury będą do
odbioru w biurze zawodów.

•

W przypadku powiadomienia o rezygnacji z udziału w zawodach do dnia 27.11.2021 opłata
startowa będzie podlegała zwrotowi pomniejszona o koszty manipulacyjne. Po wyznaczonym
terminie opłata nie będzie zwracana.

•

Podczas wyścigów z kalendarza przełajowego PZKol nie odbywają się odprawy techniczne.
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12. Program zawodów:
8.30- 9.45 – Trening na trasie wyścigu
10.00 – Kategoria Masters II (45-54)
10.01 - Kategoria Masters III, IV

około 35 minut

10.50 - Kategoria Masters I (35- 44),
10.51 - Amator

około 45 minut

11.50 - Kategoria Młodzik
11.51 - Kategoria Młodziczka

około 20 minut

12.25 - Kategoria Junior Młodszy
12.26 - Kategoria Żak Chłopcy, Dziewczyny

około 35 minut
jedna pełna runda wyścigu

13:10 - 13.30 – Trening na trasie wyścigu
13:10 - I Dekoracja kategorii – Dzieci, Żak, Młodzik, Młodziczka, Masters I, II, III, IV, Amator
13.35 - Kategoria Elita Kobiet, Juniorka (Open)
13.36 - Kategoria Juniorka Młodsza

około 40 minut
około 30 minut

14.30 – Kategoria Elita Mężczyzn, U-23
14.31 - Kategoria Junior

około 60 minut
około 40 minut

15.30 - II Dekoracja kategorii – Juniorka Młodsza, Junior Młodszy, Elita Kobiet
Open, Juniorka, Junior, Elita Mężczyzn
13. NAGRODY:
• Suma nagród finansowych zawodników licencjonowanych wyścigu wynosi 10 000zł:

ELITA KOBIET I MĘŻCZYZN - Im.-750zł, IIm.-600zł, IIIm.-500zł, IVm.-400zł,Vm.-250zł, VIm.-150zł
JUNIOR, JUNIORKA
- Im.-270zł, IIm.-220zł, IIIm.-170zł, IVm.-120zł,Vm.-100zł, VIm.-80zł
JUNIOR MŁ.,JUNIORKA MŁ. - Im.-200zł, IIm.-150zł, IIIm.-100zł, IVm.-80zł,Vm.-70zł, VIm.-60zł
VIIm.-50zł, VIIIm.-40zł
MASTERS I, II, III, IV
- Im.-150zł, IIm.-100zł, IIIm.-70zł
Potwierdzenie odbioru nagród finansowych - bezpośrednio po dekoracji.
•
•
•

W kategorii Amator Open Mężczyzn, Amator Open Kobiet, 1-3 miejsca statuetki
W kategorii Żak Chłopcy i Dziewczęta, Młodzik i Młodziczka, nagrody rzeczowe od 1-6 miejsca
Dla zwycięzców wszystkich kategorii pamiątkowy puchar.

14. Postanowienie końcowe:
• Wyścig zostanie rozegrany zgodnie z przepisami PZKOL oraz niniejszym regulaminem.
• Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wprowadzenia wszelkich niezbędnych zmian
technicznych w harmonogramie wyścigu z powodu nieprzewidzianych okoliczności.
• W kategorii Amator Open dozwolony start na rowerze przełajowych jak i MTB, w pozostałych
kategoriach według przepisów PZKOL.
• Wszyscy zawodnicy mają obowiązek poruszać się na trasie z numerami, w kasku sztywnym
• Organizator nie ubezpiecza zawodników i osób towarzyszących w wyścigu od Nieszczęśliwych
Następstw Wypadków i od Odpowiedzialności Cywilnej.
• Organizatorzy oraz osoby związane z organizacją wyścigu nie ponoszą odpowiedzialności za
szkody rzeczowe i osobowe uczestników podczas trwania zawodów
• Najbliższy Szpital: Szpital Uniwersytecki im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze
ul. Zyty 26, 65-046 Zielona Góra
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15. SPRAWY ORGANIZACYJNE:

•

Zakwaterowanie i wyżywienie:
Na terenie obiektu WOSiR Drzonków – dostępnych jest ponad 200 miejsc noclegowych!!

Cennik i rezerwacja przez www.drzonkow.pl lub na adres: cok@drzonkow.pl,
tel. kom. 603 034 546, 603 695 884.
•
•
•
•

WOSiR Drzonków zapewnia możliwość zakupu wyżywienia dla uczestników zawodów z
zachowaniem norm sanitarnych związanych z Covid 19.
WOSiR Drzonków udostępni szatnie i prysznice na obiektu.
Organizator zapewnia ciepłe napoje: herbatę, kawę, ciasto oraz ciepły posiłek regeneracyjny.
Organizator wyścigu zapewnia stanowisko do mycia rowerów.
Wyścig klasy B, poprzedza Superpuchar i odbędzie się dzień wcześniej na tym samym obiekcie.

16. W związku z COVID-19, wytycznymi MZ i SANEPID organizator wprowadza następujące
zasady:
- zgłoszenie do udziału w zawodach jest jednoznaczne z oświadczeniem, że uczestnik i jego
trener/opiekun nie jest chory i w ciągu ostatnich dwóch tygodni nie miał kontaktu z osobą
zarażoną COVID-19 oraz nie jest w okresie kwarantanny;
- przed wejściem na obiekt obowiązuje dezynfekcja rąk;
- w biurze zawodów obowiązują maseczki;
- na terenie obiektu obowiązuje zachowanie dystansu 2 metrów;
- za dyscyplinę i bezpieczeństwo zawodników, za przestrzeganie obostrzeń przez uczestników,
odpowiedzialni są trenerzy/opiekunowie ekip;
- w związku z RODO udział (zgłoszenie do zawodów) jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na
udostępnienie danych osobowych (listy startowe, wyniki, dekoracje itp.) oraz wyrażeniem zgody
na publikację wizerunku w celach reklamowych i promocyjnych organizatora.
- Obowiązek wypełnienia ankiety dotyczącej koronawirusa – załącznik nr 2
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Załącznik nr1 do Regulaminu 04.12.2021
TRASA WYŚCIGU:
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Załącznik nr 2
Ankieta dotycząca koronawirusa
Dane osobowe:
Nazwisko:

Imię:

Telefon:

Uczestnik, zgodnie ze swoją najlepszą wiedzą, odpowiada na pytania:

Zaznacz znakiem X właściwą odpowiedź:

TAK

NIE

Czy jest Pan/Pani

osobą zakażoną:

przebywa na kwarantannie

przebywa pod nadzorem epidemiologicznym

Inne niepokojące objawy

Jakie?
………………………………….

Oświadczam, również że jeżeli wystąpią u mnie objawy choroby, nie wezmę udziału w wydarzeniu
i poinformuję o tym organizatora.
Jeżeli poczuję się źle podczas wydarzenia poinformuję o tym obsługę.
Miejscowość: Zielona Góra 05.12.2021r.

Czytelny podpis

……………………………………………………
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