
REGULAMIN

XXII PRLEŁAJOWY WYSCIG KOLARSKI
,'BRYKSY CROsSo,

Kategori a U CI-CĄ SUPER PUCHAR POLSKI
GOŚCIĘCIN 29.11.201,5r.

CBL WYŚCICU:
- popularyzacja kolarstwa przełajowego na Opolszczyźnie
- promocja Gminy Pawłowiczki i Powiatu Kędzierzyńsko - Kozielskiego
- zdobywanie punktów do rankingu UCI w kat. Elita Mężczyzn i Kobiet oraz do klasyfikacji Pucharu

Polski

ORGANIZATOMY:
- LKS Bryksjusz Gościęcin
-Urząd Gminy w Pawłowiczkach
- Starostwo Powiatowe w Kędzierrynie-Koźlu
- Opolski Związek Kolarski

TERMIN I MIEJSCE:
_ Wyścig odbędzie się w dniu 29.11.2015r. (niedziela) w Gościęcinie-Bryksach, Gmina
pawłowiczki

ZGŁOSZENIA:
- kat. Etita Mężczyzn i Kobietnajpóźniej do dnia 25.11.2015r. fa(. +48 7748ż4832,

emai l : paterakro w ery @gmail. com
- wydawanie numerów startowych najpómiej godzinę przed startem

- biuro wyścigu znajduje się w budynku w pobliżu meĘ, crynrte w dniu wyścigu od godz. 8.30

- Dyrektor wyścigu: Jan Patęrak tel. +48 6008ż8 73ż

- Sędzia Główny: Bruno Valcic CRO ( UCI )

UCZESTNICTWO:
prawo startu mają zawodniczki i zawodnicy posiadający ważne licencje na rok 2015,kat. młodzieżowe

aktualne badania lekarskie, kask, niestowarzyszeni pisemną zgodę rodziców

SPOSÓB PMEPROWADZENIA WYŚCIGU:
- wyścig rozegrany zostanie zgodnie z przepisami UCI i PZKol.
- długośó rundy wynosi 2600m (l5%o asfalt i 85%o travła)

- na trasie dwie przeszkody i podwójny boks technicmy

ZASADY FINANSOWANIA:
- organizator pokrywa koszty ot ganizacji zawodów

- opłata startowa: kat. Masters 16zł

- pozostali zrvolnieni z opłaty startowej



NAGRoDY
- W kategorii Elita Mężczyzn i Kobiet według regulaminu UCI ( do 20 miejsca ).

- W pozostaĘch kategoriach zgodnie z ustaleniami Komisji Przełajowej PZKol.
- Pula nagród pieniężnych 17000 zł. ,tzeczowych około 4000 zł.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
-każdy uczestnik wyścigu startuje na własną odpowiedzialność
- wszyscy uczestnicy powinni byó ubezpieczeni przez macierzyste kluby
- organizator nie ponosi odpowiedzialności zavłypadki powstałe podczas wyścigu
- organizator nie ponosi odpowiedzialności zarzeczy zgubione lub skradzione podczas trwania

zawodów
- organizator zapewniaciepĘ posiłek dla uczestników i osób towarzyszących
- wszystkie kwestie sporne rczstrzyga sędzia główny w porozumieniu z organizatorem

Szpital znajduje się w Kędzierzynie - Koźlu ul. Roosevelta2tęt.77 406 24 8|

PROGRAM ZAWODÓW

10.00 kat. dzieci 2006r. i młodsi ( chłopcy i dziewczynki ) 2x4O0m.

l<at. żakchlopcy 4x400m.

kat. dzieci 2005-2003r. ( chłopcy i dziewcrynki ) 4x400m.

10.30 kat. młodzik
10.31 kat. juniorka mlodsza ( wspólnie juniorka młodsza imłodziczka)

11.05 kat. junior młodszy
11.0ó kat. masters III ( 1966 i starsi )

11.40 dekoracja rozegranych kategorii

12.00 kat. junior
12.01 kat. masters I ( 1986 - 1977 ) , masters II

13.00 kat. elita kobiet open - C2

14.00 kat. elita mężczyzn,aB -C2

Regulamin zat:wierdzono w dniu:

POISKI ZMĄZEK KOl,,,,, ,i
l(orni§ra ds. Regulaminórru

REGULAMIN ZATMERDZONO

pruszkót, a". .1{'4Q l.ć .d*eą

( 1976 _ 1967 )



WYKAZ NAGROD

XXIl Przełajowy Wyścig Kolarski ,,BRYKSY CROSS" Gościęcin 29.L1.20t5r.

W kategorii Elita Mężczyzn i Kobiet - nagrody zgodnie z przepisami UCl, kategoria C2 (do 20
miejsca)

Puta nagród w kategorii minimum 1525 euro, nagrody będą wypłacane w PLN wg kursu z
dnia 28.11.2OL5r.

Pula nagród pieniężnych 17000 zł, rzeczowych ok.4000 zł

Lp. Junior Junior mł. Juniorka mł. Masters 1,1l, !!l Młodzik żak. Dzieci
,],

25O zł 2OO zl 150 zł 150 zł n. rzeczowa n. rzeczowa

2 200 150 12o I2o n. rzecz. n. fzecz.
3 150 12o 100 100 n. rzecz. n. rzecz,
4 Lzo 100 80 60 n. rzecz n. rzecz.

5 100 80 60 50 n. fzecz n. rzecz.
6 80 60 50 n. fzecz n. rzecz.
7 50 50 n. rzecz

8 50 40 n. rzecz

9 30
10 30
IL
L2 Mlodziczka
13 t-3 n.rzecz.
14

15

Razem LIIO zł 860 zł i 560 zł 7440 zl


