DRUŻYNOWE MISTRZOSTWA POLSKI
w Kolarstwie Szosowym
1. Organizator
Wyścig pod nazwą "Drużynowe Mistrzostwa Polski " jest organizowany przez Wielkopolskie
Towarzystwo Cyklistów i Automobilklub Wielkopolski.
Dyrektorem wyścigu jest P. Romuald Szaj.
Sędzią zawodów jest P. Piotr Kożuch.
Pomiar czasu - „Speed Time Cycling”.

2. Klasa wyścigu
Wyścig posiada klasę Drużynowych Mistrzostw Polski.
3. Uczestnictwo , skład drużyn i zgłoszenia:
W wyścigu prawo startu posiadają zawodnicy spełniający warunki podane w niniejszym
regulaminie.
Mistrzostwa zostaną rozegrane w trzech kategoriach.
Kategoria A:

składa się z czterech zawodników z kat. Cyklo ,M30 ,M40A –konfiguracja
wiekowa dowolna.
Kategoria B
Składa się z czterech zawodników z kat. M40B ,M50A ,M50B- konfiguracja
wiekowa dowolna.
Kategoria C:
składa się z czterech zawodników kat. M60+ i K. open –konfiguracja dowolna np.
od 1 do 3 osoby z M60 + 1 kobieta lub odwrotnie.
Zgłoszenia należy nadsyłać na formularzu zgłoszeniowym umieszczonym na stronie
internetowej: www.speedtimecycling.eu do dnia 8 sierpnia 20I7r. przy czym zapisuje
się tylko kapitan drużyny a skład uzupełnia w biurze zawodów w dniu wyścigu. Nadto w
terminie do dnia 8 sierpnia 2017r. zgłaszający opłaca wpisowe w wysokości 240 zł. na
konto organizatora - WTC 87 1750 0012 0000 0000 3561 2572

Po w/w terminie zgłoszenia nie będą przyjmowane.
Organizator ustalił minimalną ilość drużyn która wynosi po 10 drużyn w każdej
z trzech kategorii wiekowej.
W przypadku braku zgłoszeń w wymaganej wyżej ilości drużyn , Mistrzostwa
Polski w jeździe drużynowej nie zostaną przeprowadzone.
Zawodnicy startują na sprawnych i regulaminowych rowerach czasowych lub szosowych.
Każdy zawodnik ma obowiązek być ubezpieczonym i startuje na własną odpowiedzialność.
4. Biuro wvścigu:
Biuro wyścigu będzie zlokalizowane w wieży startowej „Toru Poznań” gdzie zawodnicy
potwierdzają udział w wyścigu i pobierają pakiety startowe , w godzinach od 11.00 do 12.30
Odprawa techniczna odbędzie się w obecności członków Komisji Sędziowskiej na pół godziny
przed startem pierwszej drużyny.
5. Koleiność startu , miejsce i dvstans:
Kolejność startu oraz godzina startu zostaną opublikowane do dnia 12 sierpnia br. na stronie
internetowej www.speedtimecycling.eu
Drużynowe Mistrzostwa Polski zostaną rozegrane w dniu 15 sierpnia 2017r. na „Torze
Poznań”, na dystansie:
dla drużyn A - 41 km.
dla drużyn B - 32,5 km.
dla drużyn C - 24 km.
Start pierwszej drużyny jest przewidziany na godz. 13.00
6. Pomoc techniczna:
Trasa wyścigu będzie całkowicie zamknięta. W przypadku defektu lub kraksy drużyna ma
prawo powtórzyć start na zasadach ustalonych przez Sędziego Głównego.
7. Klasvfikacia:
Wyłonienie Mistrzów Polski nastąpi zgodnie z Przepisami Sportowymi PZKol. a wynikiem
drużyny będzie zmierzony czas trzeciego zawodnika.
11. Nagrodv:
Za miejsce pierwsze w drużynach A ,B , C zostaną wręczone koszulki Mistrza Polski oraz za
miejsce 1,2 i 3 medale.

12.Kontrola antydopingowa :
Podczas wyścigu obowiązują przepisy antydopingowe UCl i PZKol.
13.Ceremonia dekoracji:
Ceremonia dekoracji odbędzie się po 30 minutach od zakończenia zawodów przez ostatnią
drużynę .
14.Kary:
W zakresie kar obowiązują Przepisy Sportowe UCl i PZKol.
15.Zasadv bezpieczeństwa :
Wyścig odbywa się na trasie wyłączonej całkowicie z ruchu drogowego..
16.Wvkaz szpitali:
Szpital w Poznaniu przy ul. Lutyckie
17.Wvniki:
Wyniki będą publikowane na stronach internetowych www.speedtimecycling.eu .

Spiker zawodów - red. Piotr Kurek

