REGULAMIN
Kolarskiego Pucharu Polski Niepełnosprawnych
I edycja – Jelenia Góra – Podgórzyn 9 maja 2010 r.

I.
TERMIN I MIEJSCE:
Jelenia Góra – Podgórzyn 9 maja 2010 r. (niedziela)
Start – Plac Piastowski w Cieplicach, godz. 12:00
II.

IV.

ORGANIZATOR:
Klub Uczelniany AZS Politechniki Wrocławskiej ZOD w Jeleniej Górze
Sport-On Jarosław Rola
Izersko – Karkonoskie Towarzystwo Kolarsko – Narciarskie

III.
UCZESTNICY:
1. Uczestnikami zawodów mogą być zawodnicy niepełnosprawni niezrzeszeni lub
członkowie jednostek organizacyjnych „START”, którzy zostali zaklasyfikowani do
grup startowych zgodnie z przepisami IPC i zarządzeniami PZSN „START” oraz
inni zawodnicy, posiadający orzeczenie o niepełnosprawności i aktualne badanie
lekarskie.
2. Do zawodów zostaną dopuszczeni wyłącznie zawodnicy, którzy posiadają
aktualne badania lekarskie, zezwalające na start w zawodach sportowych.
3. Liczba miejsc do startu w zawodach jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.
ZGŁOSZENIA:
Zgłoszeń naleŜy dokonywać drogą internetową na adres mtb@azs.pl. Formularz
zgłoszeniowy jest dostępny na stronie www.mtb.azs.pl w zakładce Karkonoski Bieg
Integracyjny.
V.
KLASYFIKACJA:
1. Obowiązuje klasyfikacja IPC.
2. Klasyfikacji i reklasyfikacji dokonuje klasyfikator z uprawnieniami potwierdzonymi
przez PZSN „START”.
3. Jeśli zawodnik lub trener nie zgadza się z klasyfikacja moŜe złoŜyć wniosek o
ponowną klasyfikację.
4. JeŜeli po reklasyfikacji w dalszym ciągu trener i zawodnik nie zgadza się z
klasyfikacją to mogą złoŜyć wniosek do komisji odwoławczej PZSN „START”.
5. Na zawodach klasyfikacja nie będzie wykonywana.
6. KaŜdy nowy zawodnik przy zgłoszeniu powinien mieć wpisaną sugerowaną
grupę startową oraz adnotację, Ŝe w/w jest do sklasyfikowania.
VI.
PRZEPISY
1. Na zawodach obwiązują przepisy IPC i PZSN „START”.
2. Zawody zostaną przeprowadzone w dwóch grupach zarówno w kategorii kobiet i
męŜczyzn.
a) jeŜdŜący na rowerach klasycznych (grupy LW1 – LW9),
b) jeŜdŜący na siedząco – rowery ręczne - handbike (grupy LW10 – LW12)
c) open – wszyscy pozostali
3. Do przeprowadzenia w danej grupie startowej zawodów konieczna jest obecność, co
najmniej 4 zawodników (zawodniczek). W przypadku mniejszej liczby zgłoszeń w
danej grupie startowej, będzie stosowane łączenie grup.

4. Po wyścigu kaŜdemu zawodnikowi zostaną podliczone punkty pucharowe i dodane
do bazy danych. W kolejnych zawodach cyklu Pucharu Polski punkty będą
sumowane.
5. Zawodnicy obowiązkowo w zawodach muszą posiadać kaski rowerowe.
VII.
KONKURENCJE:
1. Wyścig ze startu wspólnego- około 25 km 09.05.2010 (niedziela)
VIII.
KLASYFIKASJE I NAGRODY:
W ramach I edycji Pucharu przeprowadzona będzie klasyfikacja indywidualna – osobno
dla kobiet i męŜczyzn w kaŜdej z grup wymienionych w pkt IV.2.
Za pierwsze trzy miejsca przewidziane są dyplomy, puchary i nagrody rzeczowe lub
pienięŜne.
IX.
ZASADY FINANSOWANIA:
1. Udział w zawodach jest bezpłatny. Organizatorzy zapewniają elektroniczny pomiar
czasu, zabezpieczenie medyczne, posiłek regeneracyjny na mecie biegu.
2. Koszty związane z dojazdem i ewentualnym zakwaterowaniem kaŜdy zawodnik
pokrywa we własnym zakresie. Na stronie internetowej www.sport-on.com zostanie
zamieszczona baza noclegowa przystosowana dla osób niepełnosprawnych.
X.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
1. Nad bezpieczeństwem podczas zawodów odpowiedzialni są: Sędziowie, osoby
zabezpieczające trasę: Policja, StraŜ PoŜarna, Pogotowie Ratunkowe lekarz oraz
kierownicy i trenerzy ekip.
2. W przypadku startu zawodników, którzy nie ukończyli 18 lat obowiązywać będzie
badanie lekarskie waŜne 3 miesiące oraz zgoda rodziców lub prawnych opiekunów.
3. Przy składaniu protestu obowiązuje kaucja w wysokości 50 zł, protest składać
moŜna do 10 minut po zakończeniu danego przejazdu.

Patronat honorowy:
Jarosław Duda - pełnomocnik rządu ds. osób niepełnosprawnych
Anna Latto - Wójt Gminy Podgórzyn

Sponsorzy:

Partnerzy:

Patroni medialni:

