JAZDA INDYWIDUALNA NA CZAS
GRACZE

REGULAMIN
Sezon
2012

Organizator
GTC i LKS „Skalnik Gracze”, Trebert Komputer, Dom Kultury
Gracze

1.

2.

Cel inmprezy:
Popularyzacja kolarstwa i rekreacji ruchowej.

Uwaga: w przypadku startu w kategorii jednego lub dwóch zawodników, nastąpi
połączenie kategorii wiekowych.

Organizator:

8.

Aby zostać sklasyfikowanym trzeba uczestniczyć w co najmniej
4 wyścigach.

Górnicze Towarzystwo Cyklistów przy LKS „Skalnik Gracze”
3.

Terminy „czasówek” w 2012 roku:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.

4.

– 26 maja
– 10 czerwca
– 22 lipca
– 19 sierpnia
– 09 wrzesień
– 07 października

godz. 1600
godz. 1600
godz. 1600
godz. 1600
godz. 1600
godz. 1500

Miejsce: zbiórak przy Domu Kultury w Graczach

9.

III – 3 pkt
10.

6.

Trasa wyścigu:

7.

Zasady uczestnictwa:
 sprawny rower,
 pełny kask,
 młodzież do lat 18 musi posiadać pisemną zgodę rodziców na start,
 wpisowe: 5 zł,
 zawodnicy startują na własną odpowiedzialność i zobowiązani są
przestrzegać zasad ruchu drogowego,
Klubowe kategorie wiekowe
I.
do 39 lat
II.
40 – 49 lat
III.
50 – 59 lat
IV.
60 – 69 lat
V.
70 i więcej lat
VI.
kobiety do 39 lat
VII.
kobiety 40 i więcej lat

IV – 4 pkt
V – 5 pkt
VI – 6 pkt

VII – 7 pkt
za każde następne
miejsce dodaje się
1 pkt

Nagrody:
Po zakończeniu sezonu za zajęcie od I do III miejsca zawodnicy otrzymują
nagrody sportowe.
O kolejności zajętych miejsc decyduje:
- suma punktów 4 najlepszych startów,
- w przypadku równej ilości punktów i startów wyższe miejsce zajmuje
zawodnik, który w sezonie uzyskał lepszy czas,
- następnie deyduje ilość startów.

22.07.2012 r. start w Brzegu

Dystans – ok. 15-20 km.
Nawierzchnia – droga asfaltowa.
Jazda na czas odbywa się przy normalnym ruchu drogowym.
Zabrania się jazdy na kole.
Zawodnicy startują co 1 minutę.

Punktacja:

Kategorie wiekowe:
I – 1 pkt
II - 2 pkt

10.06.2012 r. start w Tułowicach

5.

Klasyfikacja:

11.

Inne imprezy:
12 maja
26 sierpnia

Family Cup
Dwójki Kolarskie Gracze

13.

Regulamin znajduje się na stronie: www.dkgracze.com.pl

12.

Informacje dodatkowe:




Klasyfikacja dotyczy członków klub GTC
Każdy nie będący członkiem klubu, a zainteresowany
przystąpieniem, może złolżyć deklarację członkowską, oraz opłacić
należne stawki.
Kontakt telefoniczny:
Robert Dressler

kom. 500 292 311

Zapraszamy!
ORGANIZATORZY

