20.09.2017
Regulamin Mistrzostw Polski w Four Crossie (4X)
Puchar Burmistrza m. Szczawno - Zdrój
14.10.2017 (sobota) Szczawno Zdrój
Art. 1. Organizator, termin i miejsce zawodów:
Mistrzostwa są organizowane przez: Uzdrowiskowa Gmina Miejska Szczawno-Zdrój ul. Tadeusza
Kościuszki 17, 58-310 Szczawno-Zdrój
i Klub Sportowy Lotto Aquila Wadowice Klub Sportowy AQUILA LOTTO Małopolska; 34-146
Stryszów; Stryszów 30
Dyrektor zawodów:
Janusz Kozłowicz tel. +48 533 474 105 e-mail: januszkozlowicz@gazeta.pl
Dyrektor sportowy:
Andrzej Kramarczyk tel. 33 879 7420; kom. 798 754 226; e-mail: andrzejkramar@gmail.com
Kierownik trasy:
Marcin Stefaniuk tel. 737 721 792; e-mail: lysy252@onet.eu
Marketing i kontakt z mediami: Karolina Tomza tel. 796 896 456 e-mail k.tomza@szczawno-zdroj,pl
Termin i miejsce zawodów: zawody odbędą się w dniu 14 października 2017 (sobota) na torze 4X w
Szczawnie-Zdroju przy ul. Narciarskiej
Art. 2. Klasa wyścigu: Mistrzostwa Polski w Four Crossie (4X)
Art. 3. Uczestnictwo:
W Mistrzostwach Polski prawo startu mają zawodnicy Mężczyźni Elita, Kobiety Open (15 lat i starsze)
i Juniorzy (15 -18 lat) posiadających licencje kolarskie. Zgodnie z Przepisami UCI zawodnicy 17 i 18
lat mają prawo także startować w kategorii elita. Tytuły Mistrzów Polski zostaną przyznane w każdej z
ww. kategorii.
Zawodnicy nielicencjonowani będą barć udział w zawodach o Puchar Burmistrza m. Szczawno – Zdrój.
Zawodnicy nielicencjonowani zobowiązani są do ubezpieczenia we własnym zakresie i przedstawienia
oświadczenia, że stan ich zdrowia pozwala na start w zawodach, a zawodnicy niepełnoletni muszą
przedstawić zezwolenie rodziców na start w zawodach.
Art. 4. Biuro wyścigu:
Biuro zawodów: mieścić się będzie na terenie zawodów i czynne będzie w dniu 14 października 2017
(sobota) od godz. 14:30 do zakończenia zawodów.
Art. 5. Treningi:
Oficjalny trening dozwolony jest wyłącznie po kontroli licencji, zakończeniu wszystkich formalności
rejestracyjnych i wydaniu numerów. Podczas treningu zawodnik musi mieć tabliczkę z numerem na
rowerze. Trening oficjalny odbędzie się: w dniu zawodów: o godz: 15,30 – 17,15. Podczas trwania
wyścigów trenowanie jest zabronione.
Art. 6. Sposób przeprowadzenia zawodów:
Zawody zostanę prowadzona zgodnie z Przepisami Sportowymi UCI i PZKol.
Art. 7. Nagrody:
Zwycięzcy w poszczególnych kategoriach otrzymają puchary i dyplomy oraz nagrody rzeczowe.
Art. 8. Kary:
W zakresie kar obowiązują Przepisy Sportowe UCI i PZKol.

Art. 9. Ceremonia dekoracji:
Ceremonia dekoracji odbędzie się 5 min po zakończeniu zawodów.
Zgodnie z art. 1.2.112 Przepisów Sportowych do dekoracji mają obowiązek zgłosić się następujący
zawodnicy w każdej kategorii (osobno zawodnicy licencjonowani i nielicencjonowani): zwycięzca,
2–gi zawodnik oraz 3–ci zawodnik
Art. 10. Program minutowy:
godz. 14,30
godz. 14,30 – 15,30

- odprawa służb zabezpieczających
- przyjmowanie zgłoszeń

godz. 15,30 – 17,15
- obowiązkowy trening
godz. 17,15
- eliminacje
godz. 18,00
- finały
5 min po zakończeniu zawodów - dekoracja
Art. 11. Trasa:
Trasa zlokalizowana jest w Szczawnie-Zdroju przy ul. Narciarskiej. Długość trasy – 500 m., różnica
wysokości – 40 m.
Art. 12. Zgłoszenia i zasady finansowania:
Zgłoszenia będą przyjmowane w dniu zawodów w biurze.
Wpisowe:
- zawodnicy licencjonowani zgodne z Przepisami PZKol.
- zawodnicy nielicencjonowani 20 PLN
Art. 13. Obowiązkowe wyposażenie:
Obowiązkowe wyposażenie
a) Kask integralny z oficjalną homologacją do zawodów kolarskich,
Zalecane wyposażenie mocno rekomendowane ze względów bezpieczeństwa:
b) Rękawice z pełnymi palcami,
c) Twarde ochraniacze na łokcie,
d) Twarde ochraniacze na kolana,
e) Ochraniacz na kręgosłup, tzw. „żółw”
Art. 14. Komisja sędziowska:
Komisję sędziowską wyznaczy KS PZKol.
Art.15. Kontrola antydopingowa:
Podczas zawodów obowiązują przepisy antydopingowe UCI i PZKol (dotyczy zawodników
licencjonowanych). Miejsce kontroli zostanie podane w dniu zawodów.
Art.16. Wykaz szpitali:
Szpital Specjalistyczny im. A. Sokołowskiego w Wałbrzychu, ul. Sokołowskiego 4, tel. 74 6489742.
Art. 17. Postanowienia końcowe:
1. Każdy z uczestników zawodów bierze w nich udział na własną odpowiedzialność (w przypadku
zawodników niepełnoletnich na odpowiedzialność rodziców lub prawnych opiekunów).
2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki na trasie spowodowane
w ramach rywalizacji sportowej.
3. Za zaginiony sprzęt oraz rzeczy pozostawione bez opieki Organizator nie bierze
odpowiedzialności.
4. Zawodnik obowiązany jest do odpowiedniego ubezpieczenia się od następstw
nieszczęśliwych wypadków jak i od odpowiedzialności cywilnej.
5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki losowe zaistniałe podczas dojazdu
uczestników na zawody i powrotu z nich.
6. Po odbiorze numeru startowego przez zawodnika uznaje się, iż zawodnik zapoznał się z
regulaminem i zgadza się na jego warunki .
7. Brak znajomości regulaminu nie będzie uznawany jako wytłumaczenie.
8. W sprawach nieobjętych niniejszym regulaminem decyzję podejmuje Sędzia Główny w
porozumieniu z Dyrektorem Mistrzostw.

