Stowarzyszenie Sportowo Rekreacyjne Junior Wałbrzych
58-306 Wałbrzych, ul. Witosa 54
NIP 8862999158, Regon 367789931
tel. 690355385, email: rszram.junior@gmail.com

REGULAMIN
KRYTERIUM KOLARSKIEGO
O ZŁOTĄ SPINKĘ MIASTA WAŁBRZYCHA
- Memoriał Janusza Wilczewskiego
Wałbrzych - Podzamcze - 20.07.2018 r.
ART. 1. Organizator
Organizatorem kryterium kolarskiego o „ZŁOTĄ SPINKĘ MIASTA WAŁBRZYCHA”
jest Stowarzyszenie Sportowo-Rekreacyjne „JUNIOR” w Wałbrzychu, organizujące
wyścig zgodnie z przepisami sportowymi UCI i Polskiego Związku Kolarskiego.
Wyścig będzie rozegrany w dniu 20 lipca 2018 roku na terenie wałbrzyskiej
dzielnicy mieszkaniowej „PODZAMCZE” na trasie dwupasmowej ulicy Podwale.
Adres organizatora: 58-306 Wałbrzych, ul. Witosa 54, tel. 503 515 173, email:
sedziakol@wp.pl
Partnerami organizacyjnymi wyścigu są:
- Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego;
- Urząd Miasta Wałbrzych,
- Dolnośląski Związek Kolarski.
Sponsorami wyścigu są:
1. ATOM Deweloper Sp. z o.o. Wrocław,
2. Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna ,, INVEST -PARK" Sp. z o.o. w
Wałbrzychu,
3. TOYOTA Motor Manufacturing Poland Sp. z o.o. w Wałbrzychu,
4. Salon Samochodowy TOYOTA Nowakowski Wrocław - Wałbrzych
5. CERSANIT III S.A. w Wałbrzychu,
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6. RONAL POLSKA Sp. z o.o. w Wałbrzychu,
7. AQUA-ZDRÓJ Wałbrzych,
8. Hotel & Restauracja MARIA w Wałbrzychu,
9. Ośrodek Szkolenia Kierowców TORUS Wałbrzych,
10. QUEST Sport Ewa Włoszczowska Jelenia Góra,
11. PHU BOGLER Joanna Guzy Wałbrzych.
ART. 2. Rodzaj wyścigu
W wyścigu mogą brać udział:
- zawodniczki, kobiety kategorii Elita, P-23, juniorki (urodzone w roku 2001 i
starsze) i juniorki młodsze (urodzone w latach 2002 i 2003), posiadające aktualne
badania lekarskie i ważną na 2018 rok licencję.
- zawodnicy, mężczyźni kategorii junior młodszy (urodzeni w latach 2002 i 2003),
posiadający aktualne badania lekarskie i ważną na 2018 rok licencję.
Wyścig znajduje się w Kalendarzu Dolnośląskiego Związku Kolarskiego.
Zawodniczki i zawodnicy kategorii junior(ka) młodszy(a) będą zdobywać punkty do
klasyfikacji Dolnośląskiego Związku Kolarskiego.
ART. 3. Uczestnictwo
Kryterium uliczne o „Złotą Spinkę Miasta Wałbrzycha” jest wyścigiem otwartym dla
polskich i zagranicznych ekip klubowych oraz zawodniczek zgłaszających się
indywidualnie.
Zgłoszenia zawodniczek i zawodników, podpisane przez Głównego Księgowego
i Prezesa Klubu, należy przesłać do dnia 10.07.2018 roku drogą elektroniczną lub
pocztą (decyduje data stempla poczt.) na adres:
Stowarzyszenie Sportowo-Rekreacyjne „Junior” Wałbrzych
58-306 WAŁBRZYCH, ul. Witosa 54
tel. 503 515 173 , email: sedziakol@wp.pl
Zgłoszenia indywidualne kobiet w terminie jak wyżej.
ART. 4. Biuro wyścigu
Weryfikacja zgłoszonych zawodniczek i zawodników oraz wydawanie numerów
startowych odbędzie się biurze wyścigu w dniu 20.07.2018r. roku od godz. 1200
do godz. 1400 w hotelu „Maria”, 58-306 Wałbrzych, ul. Wrocławska 134 B ( 500 m
od granicy miasta od strony Świebodzic).
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Odprawa techniczna zorganizowana zgodnie z art. 1.2.087 Przepisów Sportowych
odbędzie się w biurze wyścigu w dniu 20.07.2018r. o godz. 1500 w obecności
członków Komisji Sędziowskiej w hotelu „Maria”, Wałbrzych, ul. Wrocławska 134 B.
ART. 5. Program minutowy wyścigu
Dnia 20.07.2018.
1200 - 1400
1500

- weryfikacja zawodników
- odprawa techniczna w biurze zawodów

Kolejność startu;
Długość 1 okrążenia = 1,8 km
godz. 1700

- start kategorii juniorka młodsza

– dystans 12 okr. = 21,6 km

godz. 1815

- start kategorii junior młodszy

– dystans 15 okr. = 27,0 km

godz. 1900

- start kategorii kobiety open

- dystans 20 okr. = 36,0 km

godz. 2000

- dekoracja zwycięzców we wszystkich kategoriach.

ART. 6. Klasyfikacja
Wyścig zostanie rozegrany zgodnie z Przepisami Sportowymi PZKol oraz według
niniejszego regulaminu.
Wyścig zostanie rozegrany w klasyfikacji indywidualnej.
Indywidualnym zwycięzcą wyścigu zostanie ten zawodnik lub zawodniczka, który(a)
pokona całą trasę wyścigu i zgromadzi największa ilość punktów na lotnych finiszach.
Punktacja na poszczególnych okrążeniach:
- pierwsze okrążenie jest tzw, „okrążeniem wolnym” – bez punktów,
- okrążenia będące krotnością cyfry „5”:
I m-ce
– 5 pkt,
II m-ce
– 3 pkt,
III m-ce
– 2 pkt,
IV m-ce
– 1 pkt.
- pozostałe okrążenia:
I m-ce
– 2 pkt,
II m-ce
– 1 pkt.
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- meta:
I m-ce
II m-ce
III m-ce
IV m-ce
V m-ce

– 10 pkt,
– 8 pkt,
– 6 pkt,
– 4 pkt.
– 2 pkt.

Przy równej ilości punktów o końcowej klasyfikacji decyduje miejsce na mecie.
ART. 7. Kontrola antydopingowa
Kontrola antydopingowa odbędzie się zgodnie z przepisami UCI jak również zgodnie
z polskim prawem i polskimi przepisami antydopingowymi.
ART. 8. Kary
Kary zgodnie z regulaminem UCI.
ART. 9. Sprawy bezpieczeństwa
Wyścig rozrywany jest przy ruchu całkowicie zamkniętym.
Uczestnicy wyścigu muszą zawrzeć wszelkie ubezpieczenia własne.
ART. 10. Nagrody w PLN
Kategoria kobiety open:
Zawodniczka, która zajmie pierwsze miejsce otrzyma „ZŁOTĄ SPINKĘ MIASTA
WAŁBRZYCHA”
Zawodniczki, które zajmą trzy pierwsze miejsca otrzymają Puchary Prezydenta
Miasta Wałbrzycha.
Nagrody finansowe otrzymają wszystkie zawodniczki w kategorii open, które
ukończą wyścig i zdobędą punkty na poszczególnych okrążeniach i mecie wyścigu w
przeliczeniu 20,00 PLN za każdy zdobyty punkt.
Kategoria junior młodszy:
Zawodnicy, którzy zajmą trzy pierwsze miejsca otrzymają Puchary Prezydenta
Miasta Wałbrzycha.
Nagrody finansowe otrzymają wszyscy zawodnicy którzy ukończą wyścig i zdobędą
punkty na poszczególnych okrążeniach i mecie wyścigu w przeliczeniu 10,00 PLN za
każdy zdobyty punkt.
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Kategoria juniorka młodsza:
Zawodniczka, która zajmie pierwsze miejsce otrzyma „Nagrodę im. Janusza
Wilczewskiego”
Zawodniczki, które zajmą miejsca drugie i trzecie otrzymają Puchary Prezesa
DZKol.
Nagrody finansowe otrzymają wszystkie zawodniczki, które ukończą wyścig
i zdobędą punkty na poszczególnych okrążeniach i mecie wyścigu w przeliczeniu
10,00 PLN za każdy zdobyty punkt.
ART. 11. Zasady finansowania
Koszty związane z organizacją wyścigu pokrywa organizator i współorganizatorzy,
pozostałe koszty uczestnictwa zainteresowane kluby.
Startowe - zgodnie z uchwałą nr 20 z dnia 06.03.2018r. Zarządu PZKol.
ART. 12. Szpitale
Organizator zapewnia opiekę medyczną w postaci lekarza wyścigu oraz w pełni
wyposażonego zespołu ratownictwa medycznego
Adresy szpitali:
Specjalistyczny Szpital im. Dra A. Sokołowskiego Wałbrzych
(Piaskowa Góra) ul. Sokołowskiego 4
ART. 13. Komisja sędziowska
Członków Komisji Sędziowskiej wyznaczy Kolegium Sędziów PZKol (DZKol)
w porozumieniu z organizatorem.
ART. 14. Wyniki
Organizator niezwłocznie prześle zatwierdzone przez sędziów wyniki z zawodów, na
adres media@pzkol.pl.
ART. 15. Postanowienia końcowe
1. Zawodnicy startują obowiązkowo w kaskach sztywnych i wszyscy winni być
ubezpieczeni przez macierzyste Kluby. Każdy uczestnik bierze udział w wyścigu
na własną odpowiedzialność.
2. Każdy zawodnik zobowiązany jest do stosowania się do poleceń sędziów oraz
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3.
4.

5.

6.
7.
8.
9.

organizatorów, a także do przestrzegania zasad niniejszego regulaminu.
Trenerzy, kierowcy, mechanicy i masażyści ekip uczestniczących w wyścigu
muszą posiadać licencję i być ubezpieczeni przez Klub.
Za zaginiony sprzęt i rzeczy pozostawione w czasie trwania zawodów oraz
niezawinione przez organizatora wypadki, organizator nie ponosi
odpowiedzialności.
Organizator nie ponosi winy za wypadki spowodowane przez uczestników
zawodów oraz wypadki losowe zaistniałe w czasie dojazdu i odjazdu zawodników
na wyścig i z wyścigu.
We wszystkich sprawach spornych nieujętych w regulaminie decyduje sędzia
główny wyścigu w porozumieniu z organizatorem.
Licencje zawodników ( trenerów) zostaną zwrócone w dniu zakończenia wyścigu
po ceremonii dekoracji i zwróceniu numerów startowych.
W momencie zgłoszenia się do wyścigu, jego uczestnicy potwierdzają
zapoznanie się z regulaminem i zobowiązują się do jego przestrzegania.
Organizator zastrzega sobie prawo do ewentualnych zmian w programie.

ART. 16. Plany trasy wyścigu

Regulamin zatwierdzony dnia: 15.05.2018 r.
DZKol Wrocław: Zbigniew Jaszowski
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