Regulamin
X Memoriał Stanisława Królaka
Mistrzostwa Polski w Kryterium Ulicznym
Warszawa, 11 sierpnia 2019 r.

1. Organizator
Fundacja Sport, ul. I. Paderewskiego 144d m. 209, 04-438 Warszawa, REGON: 146635403;
NIP: 9522124177, e-mail: biuro@fundacjasport.pl
Poland Bike Ewa Mulawa, al. Armii Krajowej 64 12/49, 05-200 Wołomin, NIP 1250180239
Dyrektor Wyścigu: Grzegorz Wajs, tel. 0-502 319 213, e-mail: polandbike@polandbike.pl
Biuro Prasowe: media@polandbike.pl
2. Klasa Wyścigu
Wyścig – organizowany zgodnie z przepisami UCI i PZKol. - jest umieszczony w kalendarzu
imprez PZKol. jako eliminacja Mistrzostw Polski w Kryterium, w związku z czym zawodnicy
zdobywają do klasyfikacji sportowej PZKol. punkty zgodnie z przepisami sportowymi
PZKol. na rok 2019.
3. Uczestnictwo
W wyścigu prawo startu mają zawodnicy i zawodniczki, posiadający aktualne licencje
Polskiego Związku Kolarskiego oraz w przypadku zawodników z zagranicy – posiadający
aktualne licencje macierzystych federacji, w kategoriach:
- Mężczyźni Open (Elita+U23)
- Kobiety Open (Elita+U23+Juniorki)
- Mężczyźni U23
- Juniorzy
- Juniorki
W klasyfikacji końcowej mistrzostw Polski zostaną uwzględnieni tylko zawodnicy polscy.
Zgłoszenia są przyjmowane w Biurze Zawodów.
Odprawa Techniczna – przy Biurze Zawodów – 11 sierpnia (niedziela), godz. 14.30
4. Dystanse
Mężczyźni Open (Elita+U23) - dystans 41 km - 15 okrążeń x 2,7 km
Kobiety Open (Elita+U23+Juniorki) - dystans 27 km – 10 okrążeń x 2,7 km
Junior - dystans 27 km - 10 okrążeń x 2,7 km

5. Biuro Zawodów

Biuro Zawodów (okolice startu/mety – Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście, przy Placu
Zamkowym) czynne będzie 10 sierpnia (sobota) w godz. 12.00 – 20.00 oraz 11 sierpnia
(niedziela) w godz. 8.00 – 20.00.
Przedstawiciele ekip i zawodników muszą potwierdzić udział w wyścigu prezentując licencje
w Biurze Zawodów w dniu 11 sierpnia w godzinach od 12.00 do 14.30.
6. Pomiar czasu
Podczas wyścigów obowiązuje elektroniczny pomiar czasu. Przy odbiorze numeru startowego
w Biurze Zawodów każdy z uczestników otrzyma czip do elektronicznego pomiaru czasu,
który należy zamontować na przednim widelcu. Po wyścigu czip należy niezwłocznie
zwrócić do Biura Zawodów. W innym przypadku zawodnik lub jego drużyna zostaną
obciążeni fakturą.
7. Limit czasu
Zawodnicy zdublowani są wycofywani.
8. Klasyfikacja i bonifikaty
W wyścigu będzie przeprowadzona klasyfikacja indywidualna.
Zwycięzcą wyścigu zostanie zawodnik, który wygra kryterium według przepisów PZKol.
Punktacja okrążeń na premiach lotnych zgodnie z regulaminem PZKol.:
- co 5 okrążenie: 1m. - 5pkt., 2m. - 3 pkt., 3m. – 2 pkt. , 4m. - 1 pkt.
- ostatnie okrążenie: 1m. - 10 pkt., 2m. – 6 pkt., 3m. - 4 pkt., 4m. – 2 pkt.
- pozostałe okrążenia: 1m – 2 pkt., 2m – 1 pkt.
- nadrobienie okrążenia – 20 pkt.
Uwaga. W wyścigu w kat. Mężczyźni Open (Elita+U23) są wyznaczone dodatkowe premie
górskie na ulicy Bednarskiej (nagroda „O Kostkę Bednarskiej”) na 3, 8, 13 okrążeniu.
Punktacja: 1m. – 5 pkt., 2m. – 3 pkt., 3m. – 1 pkt.
Premie górskie nie są zaliczane do klasyfikacji MP.
9. Nagrody
- wyścig w kat. Mężczyźni Open (Elita+U23): 1m. - „Pompka Królaka”, 2m. i 3m. – puchary,
Mistrz Ostatniej Rundy – puchar.
Nagrody finansowe (na podstawie punktów zdobytych wyłącznie na premiach lotnych, bez
punktów za nadrobienie okrążenia) zostaną rozdysponowane między zawodników wg zasady:
1 pkt = 100 zł (brutto). Warunkiem odbioru nagród pieniężnych jest ukończenie wyścigu.
- pozostałe wyścigi: 1-3 miejsca – puchary
10. Kontrola antydopingowa
Podczas wyścigu obowiązują przepisy antydopingowe UCI i PZKol. Badania antydopingowe
będą przeprowadzone w okolicach Biura Zawodów.

11. Ceremonia dekoracji
Zawodnicy mają obowiązek zgłosić się do dekoracji na scenie, zaplanowaną na godz. 19:00.
Podczas dekoracji nagrodzeni zostaną zawodnicy i zawodniczki, którzy zajęli miejsca I-III w
każdym wyścigu oraz Mistrz Ostatniej Rundy i Zdobywca nagrody „O Kostkę Bednarskiej”.
Trofea wręczane będą wyłącznie podczas dekoracji. Niestawienie się zawodnika lub jego
reprezentanta na podium oznacza przepadek trofeum i nagrody.
12. Kary
W zakresie kar obowiązują przepisy sportowe PZKol., UCI.
13. Zasady bezpieczeństwa
Wyścig odbywa się przy ruchu drogowym całkowicie zamkniętym.
14. Skład komisji sędziowskiej
Sędziego Głównego wyznaczy Kolegium Sędziów Polskiego Związku Kolarskiego, pozostały
skład komisji - Kolegium Sędziów MWZKol. na wniosek organizatora.
15. Zasady finansowania
Koszty organizacyjne i nagród pokrywa Organizator. Koszty związane z udziałem w wyścigu
pokrywają zgłaszające kluby. Opłaty startowe będą pobierane zgodnie z przepisami PZKol.
16. Zabezpieczenie medyczne
Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego „Meditrans” –
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Warszawie, ul. Poznańska 22
17. Wyniki
Organizator zobowiązuje się do niezwłocznego przekazania Sędziemu Głównemu
zatwierdzonych przez Komisję Sędziowską wyników X Memoriału Stanisława Królaka.
18. Postanowienia końcowe
Za rzeczy zagubione lub skradzione w trakcie imprezy Organizator nie odpowiada. Zabrania
się przeprowadzania rozgrzewki na trasie wyścigu w czasie rozgrywania wyścigu. We
wszystkich sprawach nie objętych niniejszym regulaminem decyduje Sędzia Główny w
porozumieniu z Dyrektorem Wyścigu. Pomoc techniczna według obowiązujących przepisów
PZKol. Wszyscy uczestnicy ubezpieczają się według wytycznych PZKol.
19. Program minutowy
10.00-14.30 - wyścigi amatorów
15.15 - wyścig MP - Kobiety Open (Elita+U23+Juniorki) - 10 okrążeń (27 km)
16.15 - wyścig MP - Juniorzy - 10 okrążeń (27 km)
17.15 - wyścig główny X Memoriału Stanisława Królaka - Mężczyźni Open (Elita+U23) - 15

okrążeń (41 km)
19.00 - dekoracja X Memoriału Stanisława Królaka - Warszawa 2019
,,Zadanie zostało dofinansowane ze środków budżetu Urzędu Miasta Stołecznego
Warszawy”.

