PATRNAT HONOROWY MARSZAŁKAWOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

WYŚCIG OGÓLNOPOLSKI „MAŁE GRAND PRIX
POMORZA ZACHODNIEGO”
28 - 29 MAJA 2022
REGULAMIN
I. Cel:
Popularyzacja

kolarstwa

wśród

młodzieży

województwa

wielkopolskiego,

powiatu

poznańskiego.
II. Organizatorzy:
1. STARGARDZKIE TOWARZYSTWO CYKLISTÓW
2. ZZKOL SZCZECIN
III. Klasa wyścigu:
Klasa wyścigu 1.20 i 1.21
IV. Termin i miejsce wyścigu:
Wyścig rozegrany zostanie w Motańcu START-META, Niedźwiedziu i Reptowie 28 - 29
maja 2022r. na trasie trzyetapowej:
I etap - 28 maja 2022 – start wspólny – dystans:
MŁODZIK/MŁODZICZKA - 43,2 km (8 x 5,4 km)
ŹAK/ŻAKINI
- 21,6 km (4 x 5,4 km) – osobny wyścig
Start i meta - MOTANIEC
II etap - 29 maja 2022 – jazda indywidualna na czas – dystans: 5,0 km
Start i meta - NIEDŹWIEDŹ
III etap – 29 maja 2022 – start wspólny – dystans:
MŁODZIK/MŁODZICZKA - 32,4 km (6 x 5,4 km)
ŹAK/ŻAKINI
- 21,6 km (4 x 5,4 km) - – osobny wyścig
Start i meta - MOTANIEC
V. Uczestnictwo:
1. W wyścigu prawo startu mają zawodnicy kategorii – młodzicy i młodziczki oraz żak i
żaczka posiadający aktualne licencje i badania lekarskie. Rowery z przełożeniem 46 x 15,
lub równorzędne; zabrania się stosowania kół pełnych. Obowiązują kaski. Ekipy, które nie
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dopełnią wymogów regulaminu PZKol, nie zostaną dopuszczone do startu. Jazda
indywidualna na czas na rowerach szosowych, na których zawodnicy startują w całym
wyścigu.
2. Uczestnictwo w wyścigu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie
danych osobowych zawodnika przez Organizatora imprezy, zgodnie z art. 6 pkt. 1lit. a
RODO, art. 81 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych,
oraz z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r.
(t.j. Dz. U. z 2019r. poz.1781).
VI. Zgłoszenia:
Zapisy wyłącznie przez email: info@stc.stargard.pl
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 kwietnia 2022r.
VII. Sposób przeprowadzenia wyścigu:
1. Wyścig zostanie rozegrany zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami sportowymi
Polskiego Związku Kolarskiego.
2. Komisję Sędziowską wyznaczy Kolegium Sędziów Zachodniopomorskiego Związku
Kolarskiego.
VIII. Radio wyścigu:
Informacje podawane będą na mecie przez spikera.
IX. Limit czasu i ostatnie 3km:
Zgodnie z art. 2.3.039 Przepisów Sportowych limit czasu wynosi 8%.
Incydent na ostatnich 3 km zgodnie z 2.6.027 Przepisów Sportowych.
X. Kontrola antydopingowa:
Podczas wyścigu obowiązują przepisy antydopingowe UCI i PZKol.
XI. Kary:
W zakresie kar obowiązują Przepisy Sportowe PZKol.
XII. Klasyfikacja wyścigu:
Zwycięzca - zawodnik, który trasę wszystkich etapów pokona w najkrótszym czasie.
Bonifikaty czasowe za trzy pierwsze miejsca na etapie I:
I miejsce

10 sekund

II miejsce

6 sekundy

III miejsce

4 sekunda
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Bonifikaty czasowe za trzy pierwsze miejsca na etapie III:
I miejsce

6 sekund

II miejsce

4 sekundy

III miejsce

2 sekunda

Lotne premie na I etapie i III etapie:
I miejsce

2 sekundy

II miejsce

1 sekunda

XIII. Przepisy końcowe:
Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu ubezpieczenia NW i OC zawodników i
za rzeczy zaginione. Organizator pobiera startowe zgodnie z zarządzeniem PZKol. W
sprawach nie ujętych w niniejszym regulaminie decyduje Sędzia Główny w porozumieniu
z Organizatorem.
Dyrektor wyścigu – Maciej Chmielewski – tel. 502 233 799
Szpitale – w Stargardzie ul. Wojska Polskiego 27 oraz w Zdunowie.
XIV. Program czasowy imprezy:
28.05.2022

29.05.202

godz.14:00–16:00 zbiórka zawodników, weryfikacja dokumentów,
pobranie numerów startowych, parking dla
ekip – Świetlica Wiejska w Motańcu,
godz. 16:00

odprawa techniczna,

godz. 16:30

start ostry do I etapu MOTANIEC START/META,

godz. 20:00

odprawa techniczna dla trenerów i opiekunów
drużyn - Świetlica Wiejska w Motańcu.

godz. 8:30

zbiórka zawodników – miejscowość
NIEDŹWIEDŹ,

godz. 9:00

start pierwszego zawodnika - II etap
jazda indywidualna na czas NIEDŹWIEDŹ
START/META,

godz. 13:30

zbiórka zawodników - miejscowość MOTANIEC,

godz. 14:00

start - III etap MOTANIEC START/META

godz. 16:30

uroczyste zakończenie wyścigu i wręczenie
nagród – Świetlica Wiejska w Motańcu,
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XV. Nagrody:
Klasyfikacja indywidualna wyścigu:
I miejsce – Puchar Prezesa STC STARGARD.
Za miejsce od I do VI (MŁODZIK, MŁODZICZKA)– nagrody pieniężne + statuetki. 400 zł,
300 zł, 200 zł, 150 zł, 150 zł 150 zł.
Za miejsce od I do VI (ŻAK, ŻACZKA)– nagrody pieniężne + statuetki: 300 zł, 200 zł,
150 zł, 100 zł, 100 zł 100 zł.
Za trzy pierwsze miejsca na etapach – nagrody rzeczowe + statuetka (WSZYSTKIE
KATEGORIE).
Klasyfikacja drużynowa – Puchar Wójta Gminy Kobylanka.
Klasyfikacja najaktywniejszego – Puchar Prezesa firmy FIRE STOP + nagroda rzeczowa.
XVI. Zasady finansowania:
Koszty organizacyjne pokrywa Organizator. Opłata startowa 20zł - startujące kluby.
Opłata w biurze lub na konto STC : PL 63 2030 0045 1110 0000 0420 2660 .
Koszty noclegu i wyżywienia – kluby we własnym zakresie.
Baza noclegowa:
„POD ARKADAMI” Kobylanka, „WENUS” Kobylanka,
„POLONUS” Morzyczyn, „WERANDA” Morzyczyn, „FENIX” Morzyczyn, „B&B” Miedwie
Morzyczyn, „Agroturystyka SANTA MONIKA” Morzyczyn
„Agroturystyka MIEDWIAŃSKA OSTOJA” Zieleniewo, „ZATRZYMAĆ CHWILĘ” Zieleniewo
„HOTEL GRODZKI” Stargard, „HOTEL MAŁY MŁYN” Stargard, „HOTEL SPICHLERZ”
Stargard, „HOEL LORD” Stargard, „HOTEL 104” Stargard
Do wykupu posiłków w trakcie wyścigów proponujemy :
„ZAKOLE” (500m od Motańca)
„CZTERY KURY” (1km od Motańca)
„OLA PIZZA” Kobylanka
Prosimy o rezerwację noclegów i posiłków z wyprzedzeniem ze względu na ograniczone
możliwości miejsc noclegowych hoteli.

......................................
ORGANIZATOR

