UZUPEŁNIENIE do REGULAMINU

46. MIĘDZYNARODOWEGO WYŚCIGU KOLARSKIEGO
GRAND PRIX CZĘSTOCHOWY

O PUCHAR PREZYDENTA MIASTA
III Memoriał Jacka Pikorskiego

w dniu 06.05.2018 r.
2. KLASA WYŚCIGU
Wyścig jest umieszczony w kalendarzu imprez RZKol dla kategorii młodzik, żak,
młodziczka, żakini.
3. UCZESTNICTWO
W wyścigu prawo startu mają zawodnicy kategorii
MŁODZIK – dystans 9,25 km – 5 okrążeń x 1850 m
ŻAK – dystans 5,55 km – 3 okrążenia x 1850 m
MŁODZICZKA – dystans 7,4 km – 4 okrążenia x 1850 m
ŻAKINI – dystans 3,7 km – 2 okrążenia x 1850 m
Zgłoszenia nadsyłać należy na adres organizatora e-mail: jura-kolejarz@wp.pl lub w dniu
wyścigu w biurze zawodów
4. BIURO WYŚCIGU
Biuro wyścigu będzie czynne w dniu 06.05.2018r od godziny 12.30 do 14:30 w okolicach
startu-mety: Al. N.M.P. 64, Częstochowa.
Przedstawiciele ekip i zawodników w kat. żak, żakini, młodzik, młodziczka muszą
potwierdzić udział w wyścigu prezentując licencje w biurze wyścigu w godzinach pracy
biura.
Odprawa techniczna dla tych kategorii zorganizowana zostanie na linii startu i mety
bezpośrednio przed pierwszym wyścigiem.
6. KLASYFIKACJA I BONIFIKATY
W wyścigu będzie przeprowadzona klasyfikacja indywidualna
Zwycięzca wyścigu zostanie zawodniczka / zawodnik, przejedzie dystans wyścigu w
najkrótszym czasie.

7. NAGRODY
Miejsca od 1 do 5 – dyplomy
Miejsca od 1 do 3 – w kat. młodzik i młodziczka: nagrody finansowe i statuetki
Miejsca od 1 do 3 – w kat. żak i żakini: nagrody rzeczowe i statuetki
9.CEREMONIA DEKORACJI
Dekoracja odbędzie się o godz. 18:00 przed dekoracją zawodników kat. elita.
13. ZASADY FINANSOWANIA
Opłaty startowe będą pobierane zgodnie z przepisami PZKol

17. PROGRAM MINUTOWY
12:30 – 14:30
Weryfikacja zawodników kat. żak, żakini, młodzik, młodziczka, amator
12:30 – 15:00
Weryfikacja zawodników kat. elita
15:00
START – kategorii AMATORZY i MASTERSI
15:20
Odprawa techniczna wyścigu dla zawodników i zawodniczek elity
15:30
START – kategorii młodziczka, żakini
15:45
START – kategorii młodzik, żak
16:10
Uroczyste otwarcie wyścigu przez Prezydenta Miasta
Częstochowy
16:10
START ostry wyścigu ELITA (ORLIK)
ok.18:00
Wręczenie nagród – uroczyste zakończenie
Zadanie zostało dofinansowane ze środków budżetowych Gminy Miasta Częstochowy

