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Konin - Kramsk 
01 – 02. 06. 2013 r. 



REGULAMIN 
 

XXI Ogólnopolskiego Wyścigu Kolarskiego 
„Po Ziemi Koni ńskiej” 

w kat. Młodzik 
KONIN – KRAMSK 01-02 czerwca 2013 

 
 
CEL WY ŚCIGU 

- Promocja regionu konińskiego i Miasta Konin. 
- Popularyzacja kolarstwa wśród dzieci, młodzieży i społeczeństwa 

 
ORGANIZATORZY 

- Urząd Gminy Kramsk 
- Starostwo Powiatowe w Koninie 
- Urząd Miejski w Koninie 
- Wielkopolski Związek Kolarski w Kaliszu 
- KLTC Konin 

 
TERMIN i MIEJSCE 
 01.05.2013 r. – godz. 1020 –  jazda indywidualna na czas na trasie: 
     Wielany – Wysokie – Wielany 
     dystans 5 km. 
 

01.06.2013 r. – godz. 16 30 –  KATEGORIA ŻAK - kryterium uliczne,  
Konin ul. Paderewskiego na odcinku pomiędzy 
 ul. Kleczewski i ul. Chopina  
dystans 9 km (5 rund x 1,8 km) – Klasyfikacja zgodnie  
z wynikami finiszu ostatniego okrążenia.  
 

01.06.2013 r. – godz. 16 45 –  kryterium uliczne, Konin ul. Paderewskiego 
     na odcinku pomiędzy ul. Kleczewski i ul. Chopina 
     dystans 18 km (10 rund x 1,8 km) 

02.06.2013 r. – godz. 1005 –  wyścig ze startu wspólnego, start i meta: 
Kramsk, ul. Kolejowa – Wysokie – Wacławów – 
Stawisko – Brzózki – Kramsk 

 dystans 45,6 km (4 rund x 11 km + dojazd 1,6 km) 
UCZESTNICTWO 

- W wyścigu prawo startu mają zawodnicy kategorii Młodzik (1999 – 2000), 
posiadający aktualne badanie lekarskie, licencję, ubezpieczenie NW i OC. 

- Przyjmowanie ekip w dniu 31.05.2013 r. 
 
BIURO WY ŚCIGU 

- Biuro wyścigu będzie czynne w dniu 31.05.2013 r. od godziny 1700 do 1900 w Domu 
Noclegowym „7 dni” – 62-563 Licheń Stary, ul. Wesoła 7. 

- Odprawa techniczna w biurze wyścigu o godz. 2000. 
- Kategoria Żak – Przyjmowanie zgłoszeń w dniu wyścigu w godzinach 1500 do 1600  

w Biurze wyścigu – Szkoła Podstawowa Nr 12, Konin - ulica Szeligowskiego 5a. 
 



SPOSÓB PRZEPROWADZENIA WYŚCIGU 
- Wyścig zostanie przeprowadzony zgodnie z obowiązującymi przepisami Pzkol  

i niniejszym regulaminem. 
- W sprawach spornych będzie decydował sędzia główny w porozumieniu  

z organizatorem. 
- Zawodnicy startują obowiązkowo w kaskach sztywnych. 
- Zwycięzcą wyścigu zostaje zawodnik, który uzyska najlepszy czas na trasie całego 

wyścigu łącznie z bonifikatami i karami. 
- Na II etapie w kryterium ulicznym zawodnicy zdobywają punkty na 2 lotnych 

finiszach, 5-3-2-1 pkt, pozostałe okrążenia 1 pkt. meta jest końcem etapu. 
- Na III etapie trzech pierwszych zawodników zdobywa bonifikaty czasowe 6-4-2 sek. 
- I i II etap odbędzie się przy ruchu całkowicie zamkniętym, III etap przy ruchu 

częściowo ograniczonym. 
 

ZGŁOSZENIA 
-  pisemne na adres:  
 Konińskie Ludowe Towarzystwo Cyklistów w Koninie 
 62-510 Konin, ul. Szeligowskiego 5 
 tel. 63 242 18 41, 501 132 011 
 e-mail: kltc@o2.pl 
 

NAGRODY 
Zawodnicy otrzymają nagrody pieniężne lub rzeczowe: 
Za zajęte miejsca 1 - 5 na każdym etapie. 
Za zajęte miejsca 1- 6 w klasyfikacji generalnej wyścigu. 
Zwycięzca każdego etapu otrzymuje puchar. 
Wysokość nagród podana zostanie na odprawie technicznej. 

 
ZASADY FINANSOWANIA 

- Koszty organizacyjne wyścigu pokrywają organizatorzy. 
- Koszty udziału startujących ekip pokrywają zgłaszające kluby: 

   zawodnik  2x75 = 150 zł 
   osoba towarzysząca 2x75 = 150 zł 

(Wyżywienie od kolacji 30.05 do obiadu 02.06) 
 
POSTANOWIENIA KO ŃCOWE 

- Sędziego głównego wyznacza Pzkol, pozostałą komisję sędziowską WZKol. 
- NA CAŁEJ TRASIE WYŚCIGU WSZYSTKICH UCZESTNIKÓW OBOWIĄZUJĄ 

PRZEPISY RUCHU DROGOWEGO. 
- Ekipy startują na własną odpowiedzialność i winny być ubezpieczone od NW i OC. 
- Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za wypadki i rzeczy zaginione. 
- Nagrody zawodnicy odbierają osobiście w miejscu i czasie wyznaczonym przez organizatora. 
- Za zniszczone mienie przez uczestników wyścigu będą obciążone kluby. 
- W sprawach nie ujętych w niniejszym regulaminie decyduje Sędzia Główny w porozumieniu 

z Organizatorem. 
 
DYREKTOR WY ŚCIGU :  Wojciech Borkowski 606 351 544 
z-ca dyrektora wyścigu:  Józef Karmowski 669 124 290 
 
Najbli ższe szpitale: 

- Konin, ul. K.S. Wyszyńskiego 1 tel. 63 240 40 40 
- Koło, ul. Poniatowskiego 25  tel. 63 272 08 20 

Organizator 


