REGULAMIN
MISTRZOSTWA POLSKI BMX RACING 2012
BIKEPARK LUBLIN
1. Cel zawodów
1.1. Propagowanie zdrowego trybu życia, sportów rowerowych i aktywnego wypoczynku.
1.2. Promowanie i popularyzacja dyscypliny BMX wśród dzieci, młodzieży i dorosłych.
1.3. Wyłonienie mistrzów Polski dyscypliny BMX Racing w poszczególnych kategoriach wiekowych.

2. Termin, miejsce, harmonogram
•

15.09.2012r. Tor BMX BikePark Lublin przy ul. Janowskiej 76 w Lublinie

Harmonogram:
godz. 10:30-12:00 rejestracja zawodników
godz. 11:30 treningi
godz. 12:00 ceremonia otwarcia Mistrzostw Polski
godz. 12:30 rozpoczęcie eliminacji
godz. 15:00 finały
godz. 16:00 dekoracje, zakończenie Mistrzostw Polski

3. Organizator
Lubelski Okręgowy Związek Kolarski
ul. Kalinowszczyzna 43
20-201 Lublin
Tel. 81 4450129
Lubelski Klub Kolarstwa Górskiego
ul. Tomasza Zana 62
20-601 Lublin
email: biuro@lkkg.pl
Dyrektor zawodów
Jakub Kozłowski
tel. 604-900-687
email: jakub.kozlowski@lkkg.pl

4. Warunki uczestnictwa
4.1. Prawo udziału w zawodach mają zawodnicy i zawodniczki, którzy posiadają ważne licencje oraz
badania lekarskie.
Zawodnicy i zawodniczki kategorii Junior, Junior młodszy, Młodzik oraz Żak mają obowiązek
przedstawić komisji sędziowskiej aktualne badania lekarskie w dniu zawodów.
4.2. Zawodnicy i zawodniczki posiadający licencje kolarskie będą klasyfikowani w kategoriach wiekowych
wymienionych w punkcie 6 niniejszego regulaminu.
4.3. Od wszystkich zawodników i zawodniczek wymagany jest sprzęt i wyposażenie zgodnie z punktem 5.
niniejszego regulaminu.

5. Sprzęt i wyposażenie
5.1. Wyścig dla zawodników licencjonowanych zostanie rozegrany na rowerach BMX standard, na kołach
20”, zgodnych z przepisami PZKol.
5.2. Rower powinien być wyposażony w ochraniacze o grubości minimum 1 cm otaczające kierownicę,
górną rurę ramy oraz pokrywający wspornik kierownicy. Powinien posiadać, co najmniej jeden
sprawny hamulec.
5.3. Zawodnicy i zawodniczki obowiązkowo startują w kaskach typu „full face” chroniących całą głowę
i twarz ze szczęką.
5.4. Zawodników i zawodniczki obowiązuje następujący ubiór: długie spodnie, koszulka z długimi
rękawami, rękawiczki z pełnymi palcami.

6. Kategorie wiekowe
Mężczyźni
• Żak – wiek 11-12 lat – (rok urodzenia 2000-2001)
• Młodzik – wiek 13-14 lat – (rok urodzenia 1998-1999)
• Junior Młodszy – wiek 15-16 lat (rok urodzenia 1996-1997)
• Junior – wiek 17-18 lat (rok urodzenia 1994-1995)
• Elita – wiek 19 lat i starsi (rok urodzenia 1993 i wcześniej)
• Masters – wiek 30 lat i starsi (rok urodzenia 1982 i wcześniej)
Kobiety OPEN
• Zawodniczki w wieku 11 lat i starsze (rok urodzenia 2001 i wcześniej)
SUPER JUNIOR
Zawodnicy i zawodniczki:
• poniżej 11 lat, za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów prawnych na karcie zgłoszeniowej
oraz ich stałą obecnością w miasteczku sportowym w czasie trwania zawodów oraz
posiadający ważne badania lekarskie.

7. Opłaty startowe
Opłaty startowe będą pobierane zgodnie z przepisami PZKol:
• Żak
0 zł
• Młodzik
0 zł
• Junior mł.
0 zł
• Junior
10 zł
• Elita
16 zł
• Elita kobiet
10 zł
• Masters
20 zł

8. Zasady rozgrywania zawodów
8.1. Zawody będą rozgrywane zgodnie z przepisami PZKol, regulaminem Pucharu Polski na rok 2012
oraz niniejszym regulaminem.
8.2. W ramach Mistrzostw Polski rozegrana zostanie finałowa edycja Pucharu Polski oraz wyłoniona
klasyfikacja generalna Pucharu Polski.
8.3. Minimalna ilość zgłoszonych zawodników do rozegrania danej kategorii wynosi 5 (pięć). Jeśli
zawodników jest mniej, przechodzą do wyższej kategorii, gdy jeszcze w sumie nie ma 5, wszyscy oni
przechodzą do następnej wyższej grupy itd. aż do elity. Jeśli po takich awansach lub w skutek
zakończenia awansu w juniorach, w elicie nie będzie 5 zawodników, zawody i tak zostaną rozegrane
i miejsca przyznane.
8.4. W wyścigu musi wystartować minimum 4 zawodników, aby przyznane zostały punkty w Pucharze
Polski.

9. Protesty
Protesty i apelacje mogą być zgłaszane do sędziego głównego przez kierownika ekipy w ciągu 15 minut od
zaistnienia zdarzenia lub natychmiast po ogłoszeniu wyników danej rundy, ale zawsze przed rozpoczęciem
rundy następnej. Po rozpatrzeniu protestu, decyzja Komisji Sędziowskiej w każdej sprawie jest ostateczna.

10. Kary
W zakresie kar obowiązują Przepisy Sportowe PZKol.

11. Przepisy końcowe
11.1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki losowe zaistniałe podczas dojazdu
uczestników na zawody i powrotu z nich.
11.2. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że należy przestrzegać zarządzeń służb porządkowych oraz
warunków niniejszego Regulaminu.
11.3. Każdy uczestnik bierze udział w zawodach na własną odpowiedzialność (w przypadku zawodników
niepełnoletnich na odpowiedzialność rodziców lub prawnych opiekunów) i ponosi odpowiedzialność
cywilną i prawną za wszystkie szkody wyrządzone przez siebie.
11.4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zaginione w trakcie trwania
zawodów.
11.5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki na trasie.
11.6. We wszystkich sprawach nieujętych w regulaminie decydować będzie Sędzia Główny
w porozumieniu z organizatorem.
12. Szpitale
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
Al. Kraśnicka 100, Lublin, tel. (+48 81) 525 72 07
Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Bożego Jana
Ul. Biernackiego 9, Lublin tel. (+48 81) 747 51 21

