IV TRUSKAWKOWY WYŚCIG ROWEROWY
BUCZEK 2017
CHALLENGE MASTERS 2017
REGULAMIN
1. Cel zawodów
Zawody towarzyszące wydarzeniu „Buczkowska truskawka – marką województwa łódzkiego”.
Zawody uwzględniane są w klasyfikacji CHALLANGE 2017 Komisji Masters PZKol.
Promocja Gminy Buczek.
Popularyzacja Kolarstwa jako czynnej formy rekreacji.
2. Termin i miejsce zawodów
Wyścig odbędzie się w dniu 25 czerwca 2017 roku (sobota). Start wg. harmonogramu.
Zapisy internetowe do dnia 23 czerwca 2017 roku, 25 czerwca zapisy w biurze zawodów.
Start i meta przy wjeździe na stadion gminny w Buczku.
3. Organizator
 Wójt Gminy Buczek
 Klub Rowerowy Jastrzębie Łaskie
Sprawy organizacyjne – Paweł Cichy,
Tel. 603504923, jastrzębie@lask.com.pl
4. Uczestnictwo
Prawo startu mają zawodnicy którzy ukończyli 18 rok życia i złożyli oświadczenie o starcie na
własną odpowiedzialność. Do zawodów przystąpić mogą osoby:
- w kategoriach Masters - zawodnicy posiadający licencje PZKOL;
- w kategorii Amatorzy – bez ograniczeń.
Amatorzy którzy chcieli by wystartować w grupach Mastersów oraz mieć zaliczone punkty w
„Challange Masters 2017” powinni w sprawie licencji skontaktować się z Okręgowym lub Polskim
Związkiem Kolarskim.
Do startu dopuszczeni zostaną uczestnicy którzy ponadto posiadają: twardy kask rowerowy z
certyfikatem CE, sprawny technicznie rower oraz potwierdzenie dokonania opłaty startowej (tylko
w wypadku gdy zawodnik nie został wcześniej oznaczony jako dopuszczony na liście startowej)
5. Zapisy i opłata startowa
Zapisy prowadzone będą drogą elektroniczną poprzez stronę internetową http://zapisy.time2win.pl/
lub WWW.jastrzebie.lask.com.pl, oraz w dniu wyścigu w biurze zawodów.
Wpłaty przyjmowane będą na rachunek bankowy
KR „Jastrzębie Łaskie”
ul. Armii Krajowej 5a, 98-100 Łask
nr 40 2030 0045 1110 0000 0205 8210 (bank BGŻ)
tytułem: opłata startowa Buczek + imię i nazwisko
Dla każdego z uczestników opłata startowa wynosi 50 zł.
W dniu zawodów istnieje możliwość zapisów w godzinach 8.30 - 10.00 przy linii startu – wjazd na

stadion gminny w Buczku, ul. Spółdzielcza.
Uprzejmie informujemy, że nie uwzględniamy wniosków o zwrot opłaty startowej.
7. Kategorie, dystans, harmonogram.
I.
II.
III.
IV.

Kategoria M 20, M 30
- 6 okrążeń (108 km)
- start godz. 11:00
Kategoria M 40, M50
- 6 okrążeń (108 km)
- start
godz. 11:02
Kategoria M 60, M70, M80+ i Panie Open
- 4 okrążenia (72 km)
- start
godz. 11:04
Amatorzy Panie Open i Panowie Open - 3 okrążenia ( 54 km)
- start godz. 11:10

W wynikach Pań Mastersów uwzględniona zostanie punktacja dla kategorii CK20, K30, K40
Kategoria „Amatorzy” dotyczy osób które nie chcą być klasyfikowane w kategoriach
wiekowych i wybierają najkrótszy dystans
Planowane uroczyste zakończenie zawodów - około godz. 14:30 (Mała Scena)
UWAGA! Ze względów organizacyjnych godziny startu jak i skład grup mogą ulec niewielkim
korektom.
Wyścig rozegrany zostanie na trasie o długości okrążenia 18 km. Trasa przebiega przez
miejscowości: Buczek, Brodnia Górna, Brodnia Dolna, Sowińce , Malenia, Wola Bachorska
Buczek.
Trasa wyścigu zostanie oznakowana i na czas jego trwania wyłączona z ruchu innych pojazdów.
Zawodnicy mają obowiązek jazdy w sposób umożliwiający wyprzedzanie w przypadku dublowania
na kolejnych okrążeniach. Każdego zawodnika obowiązują przepisu kodeksu drogowego
8. Nagrody i świadczenia
Przewidziane są medale i nagrody rzeczowe
dla miejsc 1 – 3 w kategoriach Masters
dla miejsc 1 – 3 w kategorii Open Panie i Open Panowie Amatorów
oraz dodatkowo od Wójta Gminy Buczek, dla najlepszych zawodników z gminy Buczek
Wyniki zostaną ogłoszone na podstawie elektronicznego pomiaru czasu, po rozpatrzeniu przez
sędziego głównego zawodów ewentualnych protestów, wnoszonych ustnie do obsługi pomiaru czas.
Wszyscy uczestnicy posiadać będą ubezpieczenie NWW. Zawody rozegrane zostaną przy asyście
karetki pogotowia.
Na trasie obecni będą sędziowie (komisarze) na motocyklach.
Ponadto zawodnicy mogą korzystać z wody mineralnej w trakcie oraz ciepłego posiłku po
zakończeniu zawodów.
Uczestnicy będą mieli możliwość otrzymania (drogą internetową) Certyfikatów potwierdzających
uzyskany wynik
Informacje o nagrodach przekazywane będą w odrębnych komunikatach
Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w tym zakresie.
9. Uwagi.
Każdy uczestnik startuje na własną odpowiedzialność po złożeniu oświadczenia dostępnego na
stronie internetowej http://www.jastrzebie.lask.com.pl/ oraz w biurze zawodów.
W zakresie spraw nie uregulowanych wyżej obowiązujące są przepisy PZKol
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wprowadzania zmian w treści regulaminu.

