REGULAMIN
OTWARTYCH MISTRZOSTW POLSKI AMATORÓW
w KOLARSTWIE SZOSOWYM
Jazda indywidualna na czas 7 sierpnia 2020r. - TOR POZNAŃ
1. CEL MISTRZOSTW:
1.1 Wyłonienie Mistrzów Polski Amatorów w jeździe indywidualnej na czas na 2020
rok w następujących kategoriach wiekowych:
męskich: M20 , M30 , M40a , M40b , M50a , M50b , M60a , M60b , M70a , M70b ,
M80+ [ kat. M20 to wiek od 18 do 29 lat , kat. M30 to wiek od 30 do 39 lat ,
przedziały w kat.”a” i „b” np. kat. 40a to wiek 40 do 44 , kat. 40b to wiek 45 do 49 lat
itd.]
żeńskich: W1 - przedział wiekowy od 18 do 29 , W2 - przedział wiekowy od 30 do
39 lat, i W3 -40 lat i więcej.
1.2 Popularyzacja kolarstwa szosowego, uprawiania sportu wyczynowego
propagowanie kultury fizycznej i zdrowego stylu życia w każdym wieku.
2. UCZESTNICTWO:
2.1 W Mistrzostwach Polski Amatorów może wystartować każda osoba spełniająca
warunki podane w niniejszym regulaminie.
2.2 Ma ukończone 18 lat, posiada sprawny rower oraz kask.
2.3 Nie dopuszcza się zawodników kat. „elita”.
2.4 Nie jest wymagana jakakolwiek licencja.
2.5 Mistrzem Polski Amatorów w poszczególnych kategoriach zostanie
zawodnik/zawodniczka którzy pokonają cały dystans w najkrótszym czasie.
2.6 Mistrzostwa Polski Amatorów w kolarstwie szosowym będą rozgrywane zgodnie z
przyjętymi normami wyścigu – jazdy indywidualnej na czas.
3. ORGANIZATOR:
3.1 Wielkopolskie Towarzystwo Cyklistów.
email: speedtimecycling@gmail.com
3.2 ADRES BIURA ZAWODÓW:
Przeźmierowo ul. Wyścigowa 1 – Tor Poznań.

3.3 BIURO CZYNNE:
7 sierpnia br. w godzinach od 14.00 do 16.00 – wydawanie pakietów startowych .

4. ZGŁOSZENIA ZAWODNIKÓW:
4.1 Warunkiem zgłoszenia jest prawidłowe wypełnienie formularza zgłoszeniowego
znajdującego się na stronie www.speedtimecycling.eu opłacenie startowego w
wysokości 100 zł. na nr konta organizatora:
87 1750 0012 0000 0000 3561 2572 tytułem: „MP ITT”.
Zgłoszenia oraz opłaty na konto będą przyjmowane do dnia 5 sierpnia br.
Opłata w biurze zawodów wynosić będzie 150zł.
Ilość uczestników limitowana zgodnie z zaleceniami Ministerstwa Sportu.
5.TERMIN i MIEJSCE - SPOSÓB PRZEPROWADZENIA MISTRZOSTW
5.1 Jazda indywidualna na czas odbędzie się dnia 7 sierpnia 2020r. na „Torze Poznań”.
5.2 Rywalizacja rozpocznie się o godz. 17.00 w kolejności od najmłodszej kategorii do
najstarszej na dystansie 16,4 km. - 4 rundy toru.
5.3 Harmonogram startów oraz uroczystych dekoracji zostanie ogłoszony na stronach
internetowych w dniu 6 lipca br.
6. NAGRODY:
6.1 Zwycięzcy udekorowani zostaną koszulkami Mistrza Polski Amatorów oraz otrzymają
medale koloru złotego.
6.2 I w-ce Mistrz Polski otrzymuje medal koloru srebrnego.
6.3 II w-ce Mistrz Polski otrzymuje medal koloru brązowego.
6.4 Zwycięzcy Mistrzostw Polski mają obowiązek
zgłoszenia się do uroczystej dekoracji w strojach startowych.
7. BADANIA:
7.1 Kontrola rowerów.
7.2 Miejsce kontroli: bezpośrednio przed startem.
8. ŚWIADCZENIA:
8.1 Posiłki regeneracyjne.
8.2 Kawa , herbata , napoje chłodzące.
8.3 Bezpłatny parking w okolicach startu i mety na wyznaczonych strefach
8.4 Strefa kibica na wieży startowej toru.
8.5 Boksy do rozgrzewki na rolkach.
8.6 Prysznice do dyspozycji zawodników.
8.7 Nagłośnienie i spiker zawodów.
8.8 Fotofinisz obsługujący wyścigi „UCI Pro tur” [kolarskie wyścigi najwyższej kategorii
światowej] .
8.9 Profesjonalne zabezpieczenie medyczne.
8.POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
8.1 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki losowe zaistniałe podczas dojazdu
uczestników na imprezę i powrotu z niej oraz w trakcie trwania wyścigu.
8.2 Każdy uczestnik bierze udział w imprezie na własną odpowiedzialność.
8.3 Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zaginione.
8.4 Wyścig odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.
8.5 Wszyscy uczestnicy zobowiązani są do nie zaśmiecania trasy wyścigu oraz do szczególnej
troski o środowisko naturalne,
8.6 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.
8.7 Zawodnikom nie zapisanym oraz nie opłaconym internetowo organizator nie
gwarantuje wszystkich świadczeń.
8.8 Trasa wyścigu jest zamknięta dla ruchu drogowego.
8.9 Najbliższy szpital - Poznań ul. Lutycka.
8.1.1 Pomoc techniczna dozwolona przy stanowiskach sędziowskich na linii startu i
mety, zawodnik zgłasza sędziemu usterkę techniczną roweru i po decyzji sędziego ma
możliwość powtórnego startu.
8.1.2 Każdy uczestnik zgłoszony do wyścigu otrzyma w pakiecie numery startowe.
Wzory mocowania numeru będą umieszczone w biurze zawodów.
8.1.3 Brak numeru lub nieprawidłowe mocowanie jest równoznaczne z
dyskwalifikacją uczestnika imprezy.
8.1.4 Zawodnicy są zobowiązani posiadać uchwyt umożliwiający zapięcie numeru
startowego [klapki] na sztycy pod siodłowej.
8.1.5 Uczestnicy podczas imprezy zobowiązani są do przestrzegania niniejszego
regulaminu oraz jazdy fair play.
9. SKŁAD SĘDZIOWSKI:
9.1 Sędzia główny zawodów – Piotr Kożuch tel. 601239723
9.2 Sędzia techniczny – Mieczysław Rakowski
9.3 Pomiar czasu i fotofinisz - speedtimecycling
9.4 Spiker zawodów – red. Piotr Kurek

