Regulamin wyścigu
Górale na Start 2018

zawodnicy amator i dzieci – 29.09.2018 Boguszów-Gorce
1. ORGANIZATOR
Wyścig Górale na Start jest organizowany przez Klub Kolarstwa Wałbrzych
z siedzibą w Wałbrzychu, ul. Chopina 1A, telefon: +48535012380;
email: klub@kk.walbrzych.pl; www.goralenastart.eu zgodnie z przepisami
UCI i PZKol. Odpowiedzialnym dyrektorem wyścigu jest Łukasz Szymczuk,
telefon: +48791596303, email: klub@kk.walbrzych.pl. Współorganizatorami
zawodów są Gmina Boguszów-Gorce, OSiR Boguszów-Gorce.
Seria wyścigów Górale na Start będzie się składać z dwóch edycji, które
odbędą się w następujących dniach:
● I edycja 09 – 10 czerwca 2018 – Wałbrzych (Park Sobieskiego)
● II edycja 29 – 30 września 2018 – Boguszów - Gorce
2. KLASA WYŚCIGU
Wyścig Górale na Start w Boguszowie-Gorcach jest umieszczony w
Kalendarzu Imprez DZKol.
3. UCZESTNICTWO
W wyścigu prawo startu mają wszyscy zawodnicy bez licencji oraz dzieci
zgodnie z kategoriami w poniższej tabeli

Zawodnicy bez licencji kolarskiej lub zawodnicy Szkółek Kolarskich
NPRK.
Szkrabiątka Dziewczęta
Szkraby Dziewczęta
KOBIETY U-11
KOBIETY U-13
KOBIETY U-15
KOBIETY Open
Szkrabiątka Chłopcy
Szkraby Chłopcy
MĘŻCZYŹNI U-11
MĘŻCZYŹNI U-13 (Żak)
MĘŻCZYŹNI U-15
MĘŻCZYŹNI Open
Masters I
Masters II

2 – 5 lat
6 – 7 lat
8 – 10 lat
11 – 12 lat
13 – 14 lat
15 lat i starsze
2 – 5 lat
6 – 7 lat
8 – 10 lat
11 – 12 lat
13 – 14lat
15 – 29 lat
30 – 39 lat
40 lat i starsi

ur. 2016 – 2013
ur. 2012 – 2011
ur. 2010-2008
ur. 2007 – 2006
ur. 2005– 2004
ur. 2003 i starsze
ur. 2016 – 2013
ur. 2012 – 2011
ur. 2010 – 2008
ur. 2007 – 2006
ur. 2005-2004
ur. 1988 – 2003
ur. 1978 – 1987
ur. 1977 i starsi

Na każdą edycję wyścigu Górale na Start należy wysłać odrębne zgłoszenie
przez wypełnienie zgłoszenia za pomocą metody opublikowanej na stronie
internetowej www.goralenastart.eu do środy do godziny 24:00 w tygodniu
poprzedzającym daną edycję wyścigu tj.:
II edycja Boguszów - Gorce – 26.09.2018 godz. 24:00
Zgłoszenia po terminie będą przyjmowane tylko do godz. 9.00 w dniu
startu i w tym przypadku będzie pobierana podwójna opłata startowa
zgodnie z Regulaminem opłat PZKol.
Potwierdzanie startu w przypadku zgłoszenia przez Internet jest możliwe
do 60 min. przed startem danego zawodnika. Po tym terminie nie będzie
możliwości potwierdzenia startu i wzięcia udziału w wyścigu.
Uczestnicy poniżej 18 roku życia mają prawo wystartować w wyścigu za
pisemną zgodą rodziców lub opiekunów prawnych, na karcie
zgłoszeniowej lub oświadczeniu.
Każdy uczestnik Górale na Start jest zobowiązany do jazdy w kasku
sztywnym.
Należy dokonać potwierdzenia udziału zgodnie z poniższym programem
wyścigu przed każdą edycją zawodów. Potwierdzenie startu dokonuje się w
Biurze Zawodów.

Opłaty startowe:
Kategoria wiekowa
Szkrabiątka Dziewczęta
Szkraby Dziewczęta
KOBIETY U-11
KOBIETY U-13
KOBIETY U-15
KOBIETY Open amator
Szkrabiątka Chłopcy
Szkraby Chłopcy
MĘŻCZYŹNI U-11
MĘŻCZYŹNI U-13
MĘŻCZYŹNI U-15
MĘŻCZYŹNI Open
Masters I
Masters II

Opłata startowa
zgłoszenia w terminie
5 zł
5 zł
5 zł
5 zł
5 zł
5 zł
5 zł
5 zł
5 zł
5 zł
5 zł
5 zł
16 zł
16 zł

Opłata startowa
zgłoszenia po terminie
5 zł
5 zł
5 zł
5 zł
5 zł
5 zł
5 zł
5 zł
5 zł
5 zł
5 zł
5 zł
32 zł
32 zł

4. BIURO WYŚCIGU
Biuro wyścigu będzie zlokalizowane w pobliżu startu i mety danej edycji
zawodów
Biuro wyścigu będzie czynne od godziny 08:30
6. KLASYFIKACJA
Górale na Start rozgrywane będą wyłącznie w klasyfikacji indywidualnej dla
każdej kategorii wiekowej. Podczas zawodów będzie prowadzona
klasyfikacja indywidualna edycji. Zwycięzcą edycji w danej kategorii
zostanie zawodnik, który jako pierwszy minie linię mety.
Zawodnicy posiadający licencję oraz bez licencji startujący w kategoriach
Masters I oraz Masters II startują w jednym wyścigu i są objęci łączną
klasyfikacją
Aby zawodnik został dopuszczony do wyścigu musi przymocować numery
otrzymane od organizatora

Ilość rund dla poszczególnych kategorii wiekowych zostanie ustalona przez
Sędziego Głównego na odprawie technicznej
Lp.

Kat. Wiekowa

Czas
wyścigu

1

MĘŻCZYŹNI OPEN

1.00

2

MĘŻCZYŹNI U-15

0.30

3

MĘŻCZYŹNI U-13

0.20

4

MĘŻCZYŹNI U-11

0.10

5

KOBIETY OPEN - AMATOR

0.30

6

KOBIETY U-15

0.30

7

KOBIETY U-13

0.20

8

KOBIETY U-11

0.10

9

Szkraby – Dziewczęta i Chłopcy

0.05

10

Szkrabiątka – Dziewczęta i Chłopcy

0.05

11

Masters I + Masters II

1.00

7. KOLEJNOŚĆ USTAWIENIA NA STARCIE
I edycja – Wałbrzych

Zawodnicy będą rozstawieni według losowania.
II edycja – Boguszów-Gorce

Zawodnicy będą rozstawieni według losowania.
8. NAGRODY
I edycja – Wałbrzych

● Zawodnicy zajmujący miejsca 1-5 otrzymują pamiątkowe dyplomy
● Zawodnik, który zajmie 1 miejsce otrzyma puchar
● Zawodnicy zajmujący miejsca 1-3 otrzymują nagrody rzeczowe
II edycja – Boguszów - Gorce

● Zawodnicy zajmujący miejsca 1-5 otrzymują pamiątkowe dyplomy
● Zawodnik, który zajmie 1 miejsce otrzyma puchar
● Zawodnicy zajmujący miejsca 1-3 otrzymują nagrody rzeczowe

Warunkiem otrzymania nagród jest osobiste stawienie się na oficjalnej
dekoracji w stroju wyścigowym. Nagrody nieodebrane przepadają na
rzecz organizatora
9. POMOC TECHNICZNA / BUFETY
Dla zawodników wszystkich kategorii wprowadza się 2 boksy pomocy
technicznej, usytuowane wraz ze strefami bufetu na każdej z edycji
zawodów.
Pomoc techniczna podczas wyścigu zgodnie z przepisami UCI, składa się z
naprawy lub wymiany dowolnej części roweru innej niż rama. Wymiana
roweru jest zabroniona a zawodnik musi przekroczyć linię mety z tą samą
tabliczką z numerem, którą miał na stracie.
Części zapasowe i narzędzia do reperacji muszą być przechowywane w
strefach. Każdy zawodnik musi dokonać naprawy lub wymiany
wyposażenia samodzielnie lub z pomocą zawodnika ze swojej drużyny
aktualnie jadącego w wyścigu lub mechanika drużyny lub mechanika
neutralnego. Pomoc techniczna dozwolona jest wyłącznie w strefie boksu.
Poza boksem dozwolona jest pomoc wyłącznie pomiędzy zawodnikami
będącymi członkami tej samej UCI ELITE MTB Team, UCI MTB Team lub
drużyny narodowej.
Zawodnicy mogą mieć przy sobie narzędzia i inne części zamienne pod
warunkiem, że nie spowodują żadnego zagrożenia dla siebie samych lub
innych zawodników.
Podawanie napojów i dożywianie może odbywać się tylko w miejscach
wyznaczonych
i znakowanych przez Organizatora - strefa bufetu.
Zabronione jest polewanie wodą zawodników przez osoby trzecie podczas
wyścigu.
10. CEREMONIA DEKORACJI
Ceremonie dekoracji odbędą w godzinach ustalonych wg. programu
minutowego
Do dekoracji mają obowiązek zgłosić się następujący zawodnicy:
- zwycięzca wyścigu
- 2 – gi zawodnik
- 3 – ci zawodnik
- 4 – ty zawodnik
- 5 – ty zawodnik
Zawodnicy mają obowiązek zgłosić się do dekoracji
wyścigowych.
11. KARY
W zakresie kar obowiązują Przepisy Sportowe /PZKol, UCI/

w

strojach

12. TRASA
Wyścigi Górale na Start odbędą się na trasach długości ok. 4,0 km
Miejsca niebezpieczne na trasie będą oznaczone poprzez oznaczenia
graficzne.
Boksy techniczne i strefy bufetu będą oznaczone poprzez oznaczenia
graficznie.
Odcinki trasy/elementy szczególnie niebezpieczne będą zabezpieczone
przed ewentualnym uderzeniem przez zawodnika.
13. PROGRAM MINUTOWY
● edycja Boguszów-Gorce:

SOBOTA
29.09.2018

08:30-10:00
10:30
11:00
11:50
12:30
13:15
16:00 – 18:00
16:00 – 20:00
15:15

NIEDZIELA
30.09.2018

od 8.00
9:00

zgłoszenia / potwierdzenie startu –
wyścigi sobotnie
U-11
U-13
Szkrabiątka Dziewczęta i Chłopcy,
Szkraby Dziewczęta i Chłopcy
U15
Mężczyźni Open, Masters I, Masters II,
Cyklosport, Kobiety Open
oficjalny trening – wyścigi niedzielne
Dodatkowe zgłoszenia /
potwierdzenie startu – wyścigi
niedzielne
dekoracja
Biuro zawodów i wydawanie
numerów startowych
odprawa techniczna (wszystkie
kategorie OPRÓCZ Elita Mężczyzn,
Junior)

10:00

Młodzik, Młodziczka

11:00

Junior Młodszy

12:30

Elita Kobiet , Juniorka , Juniorka
Młodsza

15:00

Elita Mężczyzn , Junior

17:00

Dekoracja

14. ZASADY FINANSOWANIA
Opłaty startowe zgodnie z przepisami PZKOL.
Wszyscy uczestnicy zawodów Górale na Start przyjeżdżają na zawody na
koszt własny. Organizator nie zapewnia noclegów i wyżywienia. Koszty
organizacji wyścigów ponoszą Organizatorzy.
Opłatę startową ponoszą kluby kolarskie lub zawodnicy z licencją
indywidualnie, wg stawek PZKol na 2018 r. Opłatę startową uiszcza się w
Biurze Zawodów podczas potwierdzania startu na każdym z wyścigów serii
Górale na Start
Wydanie numeru startowego zawodnikowi jest bezpłatne. W przypadku
zniszczenia, zgubienia bądź nieoddania numeru startowego zawodnicy są
zobowiązani do zapłaty kary w wysokości 15 zł. W innym przypadku nie
zostaną dopuszczeni do kolejnej edycji zawodów.
15. ZASADY BEZPIECZEŃSTWA
Wszyscy zawodnicy mają obowiązek startowania w kaskach ochronnych,
zgodnych z obwiązującymi standardami bezpieczeństwa, podczas
wszystkich wyścigów oraz oficjalnych treningów wyznaczonych przez
Organizatora imprezy.
Zawodnicy biorą udział w wyścigu na własną odpowiedzialność.
Osoby niepełnoletnie bez licencji muszą okazać zgodę rodziców lub
opiekunów na udział w zawodach. Zawodnicy posiadający licencje muszą
posiadać ważne badanie lekarskie zezwalające na start, a uczestnicy do lat
18 muszą je okazać Komisji Sędziowskiej wraz z licencją.
16. SKŁAD KOMISJI SĘDZIOWSKIEJ
Skład Komisji Sędziowskiej:
o Sędziowie wyznaczeni przez KS DZKol
17. KONTROLA ANTYDOPINGOWA
Podczas wyścigu obowiązują przepisy antydopingowe UCI i PZKol. Badania
antydopingowe będą przeprowadzana w pobliżu Biura Zawodów
18. WYKAZ SZPITALI NA W POBLIŻU TRASY
Specjalistyczny Szpital im. dr Alfreda Sokołowskiego
ul. Sokołowskiego 4
58-309 Wałbrzych
Tel. 74 64 89 742

19. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Wyścig zostanie przeprowadzony zgodnie z przepisami PZKol oraz
niniejszym regulaminem
Komisję Sędziowską wyznacza Kolegium Sędziów PZKol oraz
DZKol
Wyścig zostanie rozegrany bez względu na pogodę
Dekoracja zwycięzców odbędzie się po zakończeniu zawodów
Organizator wyścigu nie ubezpiecza zawodników oraz osób
towarzyszących od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków oraz
Odpowiedzialności Cywilnej
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zgubione i
skradzione
Organizator zapewnia opiekę medyczną podczas trwania
zawodów
Bieżące sprawy organizacyjne zostaną podane na odprawie
technicznej przed zawodami
We wszystkich sprawach spornych oraz nieobjętych regulaminem
decyduje Sędzia Główny w porozumieniu z Organizatorem
Start w wyścigu oznacza akceptację regulaminu w tej treści
Nieznajomość niniejszego regulaminu oraz przepisów PZKol, w
żadnym przypadku nie będzie traktowana jako wytłumaczenie
Osoby poszkodowane w czasie wyścigu zostaną przewiezione do
Szpitala im. Sokołowskiego w Wałbrzychu, ul. Sokołowskiego 4
Regulamin zatwierdzony przez DZKol

