OGÓLNOPOLSKI PRZEŁAJOWY WYŚCIG KOLARSKI
Z OKAZJI 100-LECIA NIEPODLEGŁOŚCI
WARSZAWA, 10 LISTOPADA 2018

1. Cel imprezy:
uczczenie setnej rocznicy odzyskania niepodległości
popularyzacja kolarstwa przełajowego
promocja aktywności rowerowej
2. Termin i miejsce zawodów:
Zawody rozegrane zostaną 10 listopada 2018 r. na obiektach WAT, przy ul. Kartezjusza w
warszawskiej dzielnicy Bemowo.
3. Organizator:
01-494 Warszawa, ul. J. Waldorffa 29
tel. 22 499 55 46
e-mail: legia.cycling@interia.pl
http://legia-kolarstwo.pl/
https://www.facebook.com/LegiaKolarstwo/
4. Uczestnictwo:
W zawodach startować mogą:
amatorzy po wypełnieniu karty zgłoszenia kategoriach wiekowych: 7 - 10 lat,
11 – 12, 13 -14, 15 – 16, 17 i więcej
wojskowi – żołnierze i członkowie rodzin oraz pracownicy cywilni,
w kategorii open z podziałem na płeć
sprzęt – rower dowolny
5. Sposób przeprowadzenia wyścigu:
zawodnicy zdublowani nie będą usuwani z trasy i będą klasyfikowani, aż do
momentu przekroczenia linia mety przez zwycięzcę wyścigu
zawodnicy w kat. 7 – 10, 11 - 12 lat – 2 okrążenia
zawodnicy w kat. 13 – 14 lat – 20 min.
zawodnicy kat. 15 - 16 lat – 30 min.
Zawodnicy powyżej 17 lat mogą wybrać jeden z dystansów
1. MINI
- 40 min.
2. MEGA - 50 min.
3. GIGA
- 60 min.

6. Klasyfikacja:
na wszystkich dystansach klasyfikacja OPEN z podziałem na płeć
będzie osobna klasyfikacja uczestników o statusie wojskowych
7. Nagrody:
za miejsca 1-3 trofea sportowe
za miejsca 1-3 nagrody rzeczowe
8. Zasady finansowania:
 Koszty organizacji zawodów oraz zakupu nagród ponosi KK Legia 1928
 amatorzy 7- 10 lat – 10 zł; 11 – 16 lat oraz kobiety – 20 zł;
 17+ mężczyźni – 30 zł
9.

Warunki uczestnictwa/numery startowe:
opłata startowego,
użyczenie numeru z chipem – 5 zł (bezzwrotna opłata)
zakup numeru z chipem (jednorazowy zakup, ważny na Legia MTB Zimowy
– 25 zł
numery startowe uczestników Legia MTB Maraton zachowują ważność na
wyścig w dn. 10.11. oraz Legia MTB Zimowy,
w przypadku amatorów wymagane jest wypełnienie i czytelny podpis na karcie
zgłoszenia, uczestnicy Legia MTB Maraton i Kolarskich Czwartków nie
wypełniają kart zgłoszenia
licencja PZKol/ OZKol zawodników klubowych i posiadaczy licencji
„niezrzeszony”
kartę zgłoszenia można pobrać ze strony KK Legia 1928: http://legiakolarstwo.pl/
zgłoszenia i opłaty można dokonać:
 w biurze wyścigu w dniu zawodów
 przelewem bankowym na konto 51 2030 0045 1110 0000 0161 2200
 zapisy online na stronie www.legia-kolarstwo.pl

10. Postanowienia końcowe:
w zawodach nie mogą uczestniczyć zawodnicy odbywający karę nałożoną
przez PZKol i inne związki sportowe
każdy zawodnik staruje na własną odpowiedzialność, osoby niepełnoletnie na
odpowiedzialność rodziców, opiekunów prawnych lub opiekunów
zorganizowanych grup sportowych
start zawodnika w wyścigu równoznaczny jest z wyrażeniem zgody na
stosowanie się do zasad opisanych w regulaminie
każdy zawodnik startuje na sprawnym rowerze w kasku sztywnym
będzie używany elektroniczny system identyfikacji pomiaru czasu przejazdu
zawodnika – CHRONOTRACK, który zidentyfikuje zawodnika

przejeżdżającego przez linię mety poprzez numer startowy umieszczony z
przodu roweru na kierownicy i jednocześnie określi czas przejazdu.

11. Program zwodów:
biuro zawodów czynne w namiotach przy trasie wyścigu,
ul. Kartezjusza 1
11.00
start kategorii 7 – 10, 11 - 12 lat (2 okrążenia)
11.30
start kategorii 13 – 14 lat (20 min.)
12.00
start kategorii 15 – 16 lat (30 min.)
12.40
start dyst. MINI
(40 min.)
13.30
start dyst. MEGA
(50 min.)
14.30
start dyst. GIGA
(60 min.)
Ceremonie nagradzania sukcesywnie po zakończeniu każdego wyścigu, po
zatwierdzeniu wyników przez SG.
9.00

12. Szpital:
Szpital Bielański im. ks. J. Popiełuszki; 01 – 809 Warszawa, ul. Cegłowska 80
tel. (22) 56-90-500
Osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie zawodów jest Marcin Wasiołek; tel. 501 550 347

Organizator:
Klub Kolarski Legia 1928
http://www.legia-kolarstwo.pl/

Zawody dofinansowane przez Ministerstwo Obrony Narodowej.

