REGULAMIN

61. OGÓLNOPOLSKIEGO MAŁEGO WYŚCIGU POKOJU
2-3 MAJA 2021
I. Cel: popularyzacja kolarstwa wśród młodzieży na terenie województwa wielkopolskiego i
powiatu poznańskiego.
2. Organizatorzy: Ośrodek Sportu i Rekreacji Tarnowo Podgórne, Klub Kolarski TARNOVIA
Tarnowo Podgórne, Powiatowe Zrzeszenie LZS w Poznaniu.
3. Klasa wyścigu: 1.20 i 1.21
4. Termin i miejsce wyścigu: 2 - 3 maja 2021 r., Tor Poznań, trzy etapy
I etap - 2 maja, start wspólny, dystans 42 km (10 x 4,2 km)
II etap - 3 maja, jazda indywidualna na czas, dystans 4,2 km
III etap - 3 maja, kryterium uliczne, dystans 25,2 km (6 x 4,2 km).
5. Uczestnictwo: w wyścigu mogą wystartować zawodniczki i zawodnicy z roczników 20072008, kat. młodziczka/młodzik oraz drugoroczna kat. żaczka/żak - rocznik 2009, posiadający
aktualne licencje i ważne badania lekarskie. Rowery z przełożeniem 46x15 lub równorzędne,
zabrania się stosowania kół pełnych. Obowiązują kaski. Ekipy, które nie dopełnią wymogów
regulaminu PZKol., nie zostaną dopuszczone do startu. Jazda indywidualna na czas na
rowerach szosowych, na których zawodnicy startują w trakcie całego wyścigu.
Uczestnictwo w wyścigu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych
osobowych zawodnika przez Organizatora imprezy, zgodnie z art. 6 pkt. 1lit. a RODO, art. 81
Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, oraz z Ustawą o
ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz.1781).
6. Zgłoszenia: zapisy wyłącznie przez platformę internetową zapisy.kswzkol.pl w
nieprzekraczalnym terminie do 28 kwietnia 2021 r. Po tym terminie nie gwarantujemy
noclegów i zakwaterowania.
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7. Sposób przeprowadzenia wyścigu:
- wyścig zostanie rozegrany zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami sportowymi
Polskiego Związku Kolarskiego,
- komisję sędziowską wyznaczy Kolegium Sędziów Wielkopolskiego Związku Kolarskiego.
8. Radio wyścigu: informacje podawane będą na mecie przez spikera.
9. Limit czasu i ostatnie 3km: zgodnie z art. 2.3.039 Przepisów Sportowych limit czasu
wynosi 8%. Incydent na ostatnich 3km zgodnie z 2.6.027 Przepisów Sportowych.
10. Kontrola antydopingowa: podczas wyścigu obowiązują przepisy antydopingowe UCI i
PZKol.
11. Kary: w zakresie kar obowiązują Przepisy Sportowe PZKol.
12. Klasyfikacja wyścigu:
Zwycięzcą zostanie zawodnik, który trasę wszystkich etapów pokona w najkrótszym czasie.
Bonifikaty czasowe za trzy pierwsze miejsca na pierwszym etapie:
1 miejsce - 10 sekund
2 miejsce - 6 sekund
3 miejsce - 4 sekundy
Bonifikaty czasowe za trzy pierwsze miejsca na trzecim etapie:
1 miejsce - 6 sekund
2 miejsce - 4 sekundy
3 miejsce - 2 sekundy
Lotne premie na pierwszym i trzecim etapie:
1 miejsce - 2 sekundy
2 miejsce - 1 sekunda
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13. Przepisy końcowe: organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu ubezpieczenia NW
i OC zawodników i za rzeczy zaginione. Organizator pobiera startowe zgodnie z
zarządzeniem PZKol.
W sprawach nie ujętych w niniejszym regulaminie decyduje Sędzia Główny w porozumieniu z
Organizatorami.
Dyrektorem wyścigu jest Piotr Broński – nr tel. 502 065 265
Szpitale: wojewódzki w Poznaniu - ul. Juraszów 7/19 (61 8212 200) oraz miejski w Poznaniu ul. Mickiewicza 2 (61 848 10 11).
14. PROGRAM CZASOWY IMPREZY
2 maja (niedziela)
14:00–17:00:
- zbiórka zawodników, weryfikacja dokumentów, pobranie numerów startowych
hala OSiR w Przeźmierowie, ul. Kościelna 46/48,
17:00 - odprawa techniczna,
17:20 - wyjazd kolumny samochodów na start ostry,
18:00 - start ostry do pierwszego etapu
3 maja (poniedziałek)
8:30 - zbiórka zawodników
9:00 - start pierwszego zawodnika - drugi etap,
14:00 - zbiórka zawodników
14:30 - start trzeciego etapu
16:30 - uroczyste zakończenie wyścigu i wręczenie nagród (hala OSiR w Przeźmierowie,
ul. Kościelna 46/48).
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15. Nagrody: klasyfikacja indywidualna wyścigu:
1 miejsce – Puchar Prezesa Klubu Kolarskiego „Tarnovia” Tarnowo Podgórne,
za miejsce od 1 do 10 nagrody pieniężne kolejno w wysokości: 300 zł, 200 zł, 150 zł, 120 zł,
100 zł 80 zł, 50 zł, 50 zł, 50 zł, 50 zł.
Za trzy pierwsze miejsca na etapach: nagrody rzeczowe + puchar.
Klasyfikacja drużynowa – Puchar Wójta Gminy Tarnowo Podgórne.
Klasyfikacja najaktywniejszego – Puchar Dyrektora OSiR Tarnowo Podgórne + nagroda
rzeczowa.
Klasyfikacja indywidualna wyścigu kobiet: Puchar Klubu Kolarskiego Tarnovia Tarnowo
Podgórne + trzy nagrody pieniężne:
1 miejsce – 200 zł
2 miejsce – 150 zł
3 miejsce – 100 zł.
16. Zasady finansowania:
Koszty organizacyjne pokrywa Organizator, koszty uczestnictwa - startujące kluby.
Wyżywienie (od kolacji 2.05.2021 do obiadu 3.05.2021) + nocleg wynosi 95 zł (słownie:
dziewięćdziesiąt pięć złotych). Opłata za osobę towarzyszącą wynosi 95 zł (słownie:
dziewięćdziesiąt złotych).
Wpłaty przyjmowane będą w biurze wyścigu zlokalizowanym w hali OSiR w Przeźmierowie,
ul. Kościelna 46/48 w dniu 2 maja 2021 r. od godz. 14:00.

