REGULAMIN
Kryterium „Puchar Mariana Formy”
31 maj 2018
ART. 1. Organizator
Organizatorem II kryterium Puchar Mariana Formy jest Klub Sportowy Olimpijczyk organizujący
wyścig zgodnie z przepisami UCI.
Dyrektorem wyścigu jest Andrzej Sypytkowski tel. +48 515 070 050 .
„Puchar Mariana Formy” będzie rozegrany w terminie 31.05.2018
Adres organizatora: ul, Strażacka 15, 26-200 Końskie,
biuro@wyscighubala.pl, strona www.wyscighubala.pl .

tel.

+48 515 070 050,

e-mail:

Współorganizatorami wyścigu są: Urząd Miasta Kielce

ART. 2. Uczestnictwo i Biuro Wyścigu Rodzaj wyścigu
Wyścig znajduje się w Kalendarzu UCI i ma klasę CRT. W wyścigu mogą wziąć udział wyłącznie
zawodnicy startujący w XIII Wyścigu Szlakiem Walk mjr Hubala. Biuro Wyścigu, jak w XIII
Wyścigu Szlakiem Walk mjr Hubala – stadion Korona Kielce ul. Księdza Piotra Ściegiennego 8 w
godzinach 13.00 – 16.30

ART. 3. Klasyfikacja i pomoc techniczna
Kryterium składa się z 20 okrążeń w Kielcach ulicami: start i meta – Warszawska

ART. 4. Ceremonie oficjalne
Przed Kryterium o godz. 18.00 odbędzie się prezentacja ekip biorących udział w XIII Wyścigu
Szlakiem Walk mjr Hubala, w związku z czym ekipy powinny stawić się wraz z rowerami do godz.
17.45 Kolejność prezentacji ekip zostanie podana przy odbiorze numerów startowych. Po zakończeniu
Kryterium odbędzie się dekoracja 3-ech najlepszych zawodników w Kryterium oraz liderów XIII
Wyścigu Szlakiem Walk mjr Hubala:
- koszulka lidera – zwycięzca Kryterium
- koszulka punktowa – zawodnik, który zajmie pierwsze miejsce na mecie ostatniego okrążenia
Kryterium
- koszulka górska – zawodnik, który zajmie drugie miejsce na mecie ostatniego okrążenia Kryterium
- koszulka młodzieżowa pojedzie najwyżej sklasyfikowany zawodnik kategorii U-23 w Kryterium

ART. 5. Zasady bezpieczeństwa

Wyścig odbędzie się przy zamkniętym ruchu drogowym. Zawodnicy muszą jednak zachować dużą
ostrożność ze względu na lokalizację w centrum miasta i dużą liczbę publiczności. Uczestnicy
wyścigu muszą zawrzeć ubezpieczenie we własnym zakresie. Organizator nie bierze
odpowiedzialności za wypadki spowodowane przez uczestników wyścigu, bądź te, w których brali oni
udział.

ART. 6. Kontrola antydopingowa
Kontrola antydopingowa odbędzie się zgodnie z przepisami UCI jak również zgodnie z polskim
prawem i polskimi przepisami antydopingowymi.

ART. 7. Kary
Kary zgodnie z przepisami UCI.

ART. 8. Nagrody w PLN
Każdy zdobyty punkt w kryterium jest równoznaczny z wypłatą 50,- PLN.
Ilość zdobytych punktów x 50,- PLN
Warunek to ukończenie kryterium.

ART.9. Premie Specjalne
Podczas kryterium będą do wygrania nagrody ufundowane przez sponsorów na premiach specjalnych.
Organizator przed wyścigiem poinformuje o szczegółach.

ART. 10. Postanowienia końcowe
Skład komisji sędziowskiej, program i trasa wyścigu oraz wykaz szpitali zostaną przedstawione w
osobnym informatorze.

