TOROWY PUCHAR 2018
MERX TEAM WĄGROWIEC
Tor Pruszków – kryty tor kolarski z najszybszą –drewnianą
nawierzchnią do bicia rekordów.
Preambuła
Drodzy pasjonaci kolarstwa – nie jesteśmy organizacją
komercyjną, ale pragniemy profesjonalnie zapewnić ciekawy
event dla wszystkich fanów kolarstwa, którzy chcą w
bezpiecznych warunkach spróbować swoich sił na Torze.
Wynajęliśmy dla Państwa kryty tor kolarski Pruszków.
Zapewniamy profesjonalne urządzenia pomiarowe,
zawodowych sędziów, wykwalifikowany personel medyczny.
Pragniemy, aby każdy chcący mógł „poczuć Tor” i sprawdzić
się na tym szybkim obiekcie. Jednocześnie chcemy rozpocząć
rywalizację w pełni standaryzowanych warunkach o pobijanie
Rekordu Polski w Jeździe indywidualnej na czas na 10 km.
1.Cel imprezy:
- Popularyzacja kolarstwa torowego w Polsce.
- Aktywne wprowadzenie „ Pod Dachem” w sezon kolarski.
- Wyłonienie REKORDZISTÓW POLSKI W JEŹDZIE NA 10 KM.
- Możliwość startu na najszybszym torze w Polsce.
- Bezpieczne ściganie.

2. Organizator:
Merx Team Wągrowiec.
Stowarzyszenie Sport Piątkowice.
Dyrektor zawodów – Paweł Rychlicki tel.500292827 .
e-mail: 4poesis@gmail.com

3.Uczestnictwo i zasady przeprowadzenia zawodów:
W wyścigu prawo startu ma każdy zawodnik posiadający sprawny rower
torowy /można wypożyczyć na miejscu/ lub szosowy / w przypadku bicia

rekordu na 10km./ oraz kask a nadto prawidłowo zarejestruje się na
stronie zawodów www.speedtimecycling.eu i
dokona wpłaty startowego na :
Stowarzyszenie Sport Piątkowice
48-315 Piątkowice, 62 B
ING Bank Śląski SA
87 1050 1490 1000 0091 4313 2851
UWAGA : Do REKORDU POLSKI NA 10 KM dopuszcza się rower
szosowy lub czasowy.

4.Biuro wyścigu i opłaty startowe:
Biuro wyścigu będzie zlokalizowane na Torze PRUSZKÓW w dniach:
6 kwietnia w godz. od 22.00 do 23.00.
7 kwietnia od godziny 7: 00.
8 kwietnia od godziny 8: 00.
oraz wirtualnie na stronie : www.speedtimecycling.eu

5 Kategorie wiekowe:
Kobiety - K U31 (do 30 lat włącznie)
K U51 (do 50 lat włącznie)
K PRO – zawodniczki z licencją UCI
Mężczyźni- M U31
M U41
M U51
M U61
M U71
M PRO – zawodnicy z licencją UCI.

6. Program Zawodów:
7 kwietnia 2018:
- 10 km indywidualnie TT na dochodzenie BICIE REKORDU POLSKI –
na rowerze torowym lub szosowym.
8 kwietnia 2018:
- 1 km indywidualnie TT na dochodzenie – tylko na rowerze torowym.
- 3 km indywidualnie TT na dochodzenie – tylko na rowerze torowym.
Szczegółowy program godzinowy zostanie opublikowany w dniu 5
kwietnia 2018r. na stronie zapisów.

7.Nagrody:
Za pierwsze 3 miejsca w poszczególnych kategoriach :

- Puchary
+ opłata startowego na Torowych MP POLSKI 2018 w tej samej
konkurencji na której zawodnik zajął miejsca od 1 do 3
+ nagrody od sponsorów
Za Rekord Polski na 10 km w każdej kategorii ( pod warunkiem startu
minimum 4 osób)
1m. 500 zł.
2m. 300 zł.
3m. 150zł.

8. Informacje:
Wszelkie informacje dotyczące Torowego Pucharu MERX, będą
publikowane na stronie www.speedtimecycling.eu

9. Ceremonia dekoracji:
Ceremonia dekoracji poszczególnych dystansów
bezpośrednio po zakończeniu każdej konkurencji.

odbędzie

się

10.Kary:
Zawodnicy, a za takich uważa się każdą osobę poruszającą się na
rowerze po Torze, nieprzestrzegający regulaminu oraz postanowień
sędziów i organizatora zostaną usunięci z Toru i DNF.

11.Zasady bezpieczeństwa:
Prawo jazdy po torze posiadają tylko zawodnicy startujący aktualnie w
danej konkurencji.

12. Skład sędziowski:
Wyłoniony z sędziów PZKOL.

13. Wykaz szpitali:
Najbliższy szpital znajduje się w Pruszkowie przy Al. Armii Krajowej 2/4.

14.Wyniki:
Wniki będą publikowane w dniu zawodów na stronie internetowej
zapisów.
.

15. Opłaty startowe:
- wszystkie konkurencje torowe zaksięgowane do dnia:
- 31 marca 2018 – 60 zł

- 5 kwietnia 2018 – 70 zł
- 6 kwietnia i w dniu zawodów 90 zł
– organizator zastrzega możliwość zamknięcia zapisów przed
upłynięciem terminu zapisów.
Z uwagi iż są to konkurencje indywidualne na zamkniętym torze
ogromnym wyzwaniem jest zaplanowanie czasów poszczególnych
startów przy nieokreślonej liczbie startujących. Dla naszego wspólnego
dobra i sprawności organizacyjnej zachęcamy do wcześniejszego
zapisania się na liści startowej.
- REKORD POLSKI NA 10 km
- 31 marca 2018 – 100 zł
- 5 kwietnia 2018 – 120 zł
- 6 kwietnia do dnia startu 150 zł
– Z uwagi na ograniczenia czasowe przy długości trwania konkurencji,
organizator dopuszcza do startu maksymalnie 60 osób.

16. Postanowienia końcowe:

a. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki losowe zaistniałe
podczas dojazdu uczestników na imprezę i powrotu z niej oraz w trakcie
trwania wyścigu.
b. Każdy uczestnik bierze udział w imprezie na własną odpowiedzialność.
c. Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zaginione
w trakcie trwania wyścigu.
d. Wszyscy uczestnicy zobowiązani są do nie zaśmiecania trasy wyścigu oraz
do szczególnej troski o tor,
e. Uczestnik imprezy wypełniając i podpisując "Formularz Zgłoszeniowy"
akceptuje warunki niniejszego Regulaminu i wyraża zgodę na wykorzystanie i
przetwarzanie swoich danych osobowych w bazach danych organizatora w
celach marketingowych oraz umieszczenie na stronach internetowych
imienia, nazwiska, roku urodzenia oraz miasta zamieszkania (zgodnie z
ustawą z dn. 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych: tj. Dz. U. z
2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz na otrzymywanie informacji drogą
elektroniczną zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług
drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.). Każdy uczestnik
ma prawo wglądu do swoich danych oraz do ich poprawiania.
f. Zawodnikom nie zapisanym internetowo organizator nie gwarantuje
wszystkich świadczeń.
g. Organizator wraz z Sędzią Głównym, tworzący Komisję Sędziowską
zastrzegają sobie prawo do interpretacji niniejszego regulaminu.

