VIA DOLNY ŚLĄSK
Cykl szosowych wyścigów kolarskich dla amatorów
Zasady punktacji do klasyfikacji generalnej 2017r.
Nazwa cyklu: Via Dolny Śląsk
Sponsor tytularny
Patronat sportowy: BARTOSZ HUZARSKI
CEL:
Wspieranie i rozwój kolarstwa szosowego wśród kolarzy amatorów poprzez organizację otwartych imprez kolarskich
promujących regiony atrakcyjne sportowo i turystycznie.
ORGANIZACJA IMPREZ
& 1. Warunki uczestnictwa
1. Prawo startu w cyklu mają osoby powyżej 16 roku życia, bez względu na płeć, obywatelstwo, przynależność
klubową, posiadane licencje itp., które dokonają rejestracji poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego na
stronie internetowej www.kolarstwo.sobotka .pl i zastosują się do regulaminu danej imprezy.
2. W przypadku osób niepełnoletnich wymagana jest pisemna zgoda rodziców lub opiekuna prawnego.
3. Organizatorzy pobierają opłaty startowej za udział w wyścigu w kwocie 60,00 zł (sześćdziesiąt złotych) na
każdym wyścigu. Zawodnik zgłasza uczestnictwo przez internet oraz wpłaca opłatę startową - płatności w
systemie Data sport bezpośrednio po zalogowaniu. W dniach określonych datą w regulaminie wyścigu ,organizator
będzie pobierał opłatę startową w kwocie 70,00 zł (siedemdziesiąt złotych),na każdym wyścigu opłata będzie możliwa
tylko w biurze wyścigu płatne gotówką. Opłatę startową w kwocie 70,00 zł płacą również zawodnicy masters.
4. Organizator dopuszcza możliwość dokonania wpłaty za cały Cykl pięciu wyścigów w kwocie 200,00 zł (dwieście
złotych)- płatności w systemie Data sport bezpośrednio po zalogowaniu. Wpłaty na Cykl 5-ciu wyścigów przyjmowane
będą do dnia 07.04.2017r.
& 2. Dystanse
1. Dystans MINI
2. Dystans Maxi
Start do wyścigów w Cyklu „Via Dolny Śląsk” na dystansach i we wszystkich kategoriach wiekowych odbędzie się ze startu
wspólnego.
Długość dystansów według regulaminu poszczególnych wyścigów.
& 3. Kategorie wiekowe
Mężczyźni:
M2: 16 → 29
(urodzeni 2001-1988)
M3: 30 → 39
(urodzeni 1978-1987)
M4: 40 → 49
(urodzeni 1968-1977)
M5: 50 → 59
(urodzeni 1958-1967)
M6: 60 → 69
(urodzeni 1957 -1948)
M7: 70 →
( urodzeni 1947 i starsi)
Kobiety:
K2: 16 → 29
(urodzone 2001-1988)
K3: 30 → 39
(urodzone 1978-1987)
K4: 40 → 49
(urodzone 1968-1977)
K5: 50 →
(urodzone 1967 i starsze)

& 4. Rowery i wyposażenie
1. Rower zgodnie z przepisami kodeksu drogowego i spełniający następujące warunki: dwa koła jednakowej
średnicy minimum 26 cali. Kierownica i siodełko powyżej linii poziomej poprowadzonej przez najwyższy punkt
opony przedniego i tylnego koła.
2. Odpowiedzialność za rower, jego wyposażenie i sprawność techniczną na całej trasie spoczywa na uczestniku
imprezy.
3. Organizatorzy imprez mają prawo do weryfikacji stanu technicznego rowerów i wyposażenia.
4. Uczestnik imprezy obowiązany jest do jazdy w zapiętym atestowanym kasku sztywnym na całej trasie.

& 5. Rodzaje imprez:
1. Cykl wyścig kolarskich dla amatorów „Via Dolny Śląsk”
& 6. Organizacja startu
1. Zależnie od liczby uczestników, warunków organizacyjnych i bezpieczeństwa zaleca się start wspólny wszystkich
uczestników, start grup według dystansów lub według kategorii wiekowych.
2. Zalecana kolejność startu poszczególnych kategorii: K2, K3, K4, K5, M2, M3, M4, M5, M6, M7.
& 7. Pomiar czasu – numery startowe
Na wszystkich wyścigach cyklu stosowany jest elektroniczny pomiar czasu oparty na chipach montowanych do numeru
startowego, i dodatkowo numer na koszulkę.
Uwaga! Numery startowe posiadają chipy, mocowane na sztycy podsiodłowej.
Każdy zawodnik, po uiszczeniu opłaty startowej, otrzymuje numer startowy z chipem uprawniający do startu na wszystkie
wyścigi w Cyklu Via Dolny Śląsk .
Numer startowy z chipem musi być zamontowany na sztycy podsiodłowej w taki sposób, aby był dobrze widoczny.
Nieprawidłowo zamocowany numer może skutkować brakiem identyfikacji uczestnika na punktach kontrolnych i/lub
mecie.
Brak numeru, celowe zasłonięcie uniemożliwiające jego odczytanie oraz zmniejszenie numerów startowych
równoznaczne są z dyskwalifikacją uczestnika.
Zawodnicy, którzy zgubią numer startowy z chipem lub nie zadziała chip (brak sygnału dźwiękowego), muszą zgłosić ten fakt
obsłudze komputerowej na mecie.
W przypadku utraty lub zniszczenia chipa z numerem startowym Organizator wyda zawodnikowi nowy zestaw za pobraniem opłaty
w wysokości 50 zł.
Zawodnicy z licencją masters będą dodatkowo zdobywać punkty w ramach Challengu (wyścigi punktowane) .
& 8. Klasyfikacja indywidualna na wyścigu
1. Klasyfikacja prowadzona jest dla kategorii wiekowych określonych regułami na dany rok.
2. O miejscu decyduje czas przejazdu trasy przez uczestnika wyścigu.
3. Zawodnicy z licencją masters będą dodatkowo zdobywać punkty w ramach Challenge (wyścigi punktowane) .
4. Zawodnicy jednostki Wojska Polskiego będą zdobywać punkty w kategorii „Mistrzostwa Wojska Polskiego”
wg. tabeli punktów & 12
5. Zawodnik nie może zmieniać dystansów w trakcie trwania cyklu inaczej nie będzie klasyfikowany w klasyfikacji
generalnej cyklu
& 9. Klasyfikacja drużynowa na wyścigu
1. Zwycięzcami klasyfikacji drużynowej zostaje drużyna, która łącznie zdobyła największą liczbę punktów.
2. Do klasyfikacji liczona jest suma punktów 6 najwyżej punktujących osób z drużyny z pośród wszystkich
kategorii wiekowych .
3. Zawodnik w trakcie cyklu nie może zmieniać drużyny

KLASYFIKACJA GENERALNA
&10. Klasyfikacja indywidualna
1. Prowadzona jest na wszystkich wyścigach w cyklu w danym roku, uczestnikom po każdym wyścigu przyznaje się
punkty. O ilości punktów decyduje zajęte miejsce w kategorii wiekowej na danym dystansie.
&11. Klasyfikacja drużynowa open
1. Klasyfikacja drużynowa open prowadzona jest na wszystkich wyścigach w cyklu w danym roku.
2. Drużyna to skład 6-ciu zawodników zgłoszonych w dowolnie wybranych kategoriach wiekowych
4. O kolejności w danym roku decyduje suma punktów uczestników zgłoszonych do drużyny. W przypadku równej ilości
punktów o kolejności decyduje najlepsza ilość punktów w wyścigu finałowym .
&12. Sposób naliczania punktów:
1. Tabela punktowa dla klasyfikacji indywidualnej oraz drużynowej open:
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Klasyfikacja Drużynowa:
Do klasyfikacji drużynowej open będą brani zawodnicy startujący tylko na dystansie Maxi.
O kolejności zajętego miejsca decyduje suma punktów zdobytych przez 6-ciu zawodników najwyżej
punktowanych we wszystkich kategoriach wiekowych na dystansie Maxi.

& 13. Nagrody i wyróżnienia na wyścigu:
Koszulka za zwycięstwo etapowe, dyplomy okolicznościowe i medale za trzy pierwsze miejsca (od 1 do 3) w każdej
kategorii wiekowej na każdym dystansie.
Każdy zawodnik który potwierdzi opłatę w danej serii otrzyma medal okolicznościowy /wszystkie medale z pięciu serii
utworzą jeden medal całego cyklu/

& 14. Nagrody i wyróżnienia w klasyfikacji generalnej.
a) Klasyfikacja indywidualna:
- Zwycięzca klasyfikacji generalnej zostanie zawodnik który zgromadzi największa liczbę punktów z czterech najlepszych
wyścigów, w przypadku równej ilości punktów – decyduje najlepsze miejsce w wyścigu finałowy , nagrody za miejsca od 1 – 5
a dla zwycięscy puchar.
b) Klasyfikacja drużynowa open
Zwycięzca klasyfikacji generalnej zostanie drużyna która zgromadzi największa liczbę punktów z czterech najlepszych
wyścigach ,w przypadku równej ilości punktów – decyduje najlepsza ilość punktów w wyścigu finałowym , nagrody za
miejsca od 1 - 3 ,będzie za zwycięstwo Puchar i nagrody finansowe.

& 15. Obowiązki uczestnika imprezy
Każdy z uczestników imprezy zobowiązany jest do:
- przestrzegania regulaminu imprezy
- zachowania zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym
- realizowania w trakcie imprezy poleceń policji i organizatora imprezy
- jazdy w zapiętym kasku na całym dystansie
- pokonania wyznaczonej przez organizatora trasy

& 16. Wyścigi kolarskie w Cyklu „Via Dolny Śląsk”
1.Otwarcie Sezonu Sobótka „Ślężański Mnich” 09.04.2017r. Sobótka
Organizator: KS Ślęża Sobótka ;Regulamin na: www.kolarstwo.sobotka.pl
2.Grand Prix Dolina Baryczy 17.06 2017r. Żmigród
Organizator: KS Ślęża Sobótka i DZKol ;Regulamin na: www.kolarstwo.sobotka.pl
3.Korona Kocich Gór 18.06.2017r. Trzebnica
Organizator: KS Ślęża Sobótka i DZKol ;Regulamin na: www.kolarstwo.sobotka.pl
4.Visegrad V4 Race-GP Polska 17.09.2017r. Sobótka
Organizator: KS Ślęża Sobótka i DZKol ;Regulamin na: www.kolarstwo.sobotka.pl
5.Finał Sezonu 2017r „Runda Spadających Liści” 15.10.2017r. Sobótka
Organizator: KS Ślęża Sobótka ;Regulamin na: www.kolarstwo.sobotka.pl

& 17. Postanowienia Końcowe
Zadania i uprawnienia Operatora Cyklu Via Dolny Śląsk
1.Operatorem cyklu jest Ślęża Sobótka Bike Academy
- dyrektor cyklu: Przemysław Bednarek e-mail: kssleza@gmail.com
2. Operator ustala i zatwierdza kalendarz imprez na dany sezon.
3. Operator prowadzi stronę www.kolarstwo.sobotka.pl, na której publikuje informacje dotyczące całego cyklu: informacje,
terminy, regulaminy, wyniki itp.
5. Operator cyklu w porozumieniu z organizatorami rozpatruje wnioski o usunięcie z cyklu uczestnika. Usunięcie z
cyklu powoduje obniżenie rezultatów drużyny o punkty uczestnika, jeśli były do tej klasyfikacji uprzednio zaliczane.

