REGULAMIN
Wyścigu Kolarskiego M T B
Krzyżowiec - Włoszakowice 2018
1. Cel wyścigu.
 Promocja Gminy Włoszakowice
 Popularyzacja kolarstwa i turystyki rowerowej.
 Promocja zdrowego trybu życia.
2. Organizator.
 Cycling Klub "MERX" Leszno
3. Patronat honorowy.
 Burmistrz Gminy Włoszakowice.
4. Wyścig wspierają.
 Nadleśnictwo Włoszakowice.
 Ochotnicza Straż Pożarna Włoszakowice.
5. Termin i miejsce.
 Wyścig odbędzie się w dniu 02 kwietnia 2018r.
 Leśniczówka Krzyżowiec - gmina Włoszakowice /znajduje się na trasie Włoszakowice - Jezierzyce
Kościelne przy skrzyżowaniu do Zbarzewa/
6. Program zawodów:
 godz. 8.00 - 9.00
- weryfikacja zgłoszeń oraz wydawanie numerów startowych
 godz. 9.30
- odprawa techniczna
 godz. 10.00
- start wyścigu
 godz. 12.00
- ogłoszenie wyników, wręczenie nagród
7. Warunki uczestnictwa.
 Rejestracja będzie prowadzona drogą elektroniczną przez firmę Ultimasport na stronie internetowej
- www.ultimasport.pl
 Zgłoszenia przyjmowane będą do 15.03.2018r. Startowe wynosi 50 zł na poniższe konto.
 Istnieje możliwość zgłoszenia w dniu wyścigu i startowe wynosi 60 zł.
 Przy wydawaniu numeru startowego z czipem organizator pobiera kaucję 10 zł którą zawodnik
otrzyma przy zwrocie numeru startowego.
 Dane do wpłaty: Cycling Klub MERX Leszno ul. Dożynkowa 50, 64-100 Leszno
Raiffeisen Bank Polska S.A. w Lesznie nr rach. 35 1750 0012 0000 0000 3860 4503
z dopiskiem - wyścig MTB Włoszakowice - imię i nazwisko - datę urodzenia/obowiązkowo/.
 Każdy zawodnik zobowiązany jest do podpisania oświadczenia o stanie zdrowia i braku
przeciwwskazań zdrowotnych do startu. Druki będą dostępne w biurze zawodów. Niepełnoletni
zawodnicy startują za zgodą prawnych opiekunów. Prawo startu w wyścigu mają zawodnicy
posiadający sprawny rower oraz sztywny kask. Numery startowe należy umieścić w sposób
zalecany przez organizatora.
8. Dystans i kategorie wiekowe.
 Zawody zostaną przeprowadzone na dwóch dystansach.
MINI
- dystans 30 km / II rundy/
MEGA
- dystans 60 km /IV rundy/
 Wyścigi zostaną rozegrane, w następujących kategoriach.
M 20 20 - 29 lat
K 20 20 - 29 lat
M 30 30 - 39 lat
K 30 30+
M 40 40 - 49 lat
M 50 50 - 59 lat
M 60 60 +
 W wymienionych kategoriach trzech pierwszych zawodników otrzymuj puchary.
9. Najbliższy szpital: Wschowa, ul ks.Kostki 33

