REGULAMIN
34. KRYTERIYM O ZŁOTY PIERŚCIEŃ KRAKOWA
ART. 1. Organizator
Organizatorem 34. KRYTERIUM jest Małopolski Związek Kolarski organizujący wyścig zgodnie z przepisami PZKol.
Kryterium będzie rozegrane w terminie 8 czerwca 2017 i składa się w pierwszej części z 27 okrążeń Rynku Głównego
w Krakowie, co stanowi dystans około 18 km, a w finale z wyścigu eliminacyjnego dla najlepszych 12 zawodników z
pierwszej części z odpadającym na każdej rundzie.
Adres organizatora: 32-971 Kraków, os. Zielone 25, tel. 695 269 696, e-mail: marek.kosicki@mzkol..pl, strona
internetowa: www.mwg.info.pl
Współorganizatorami Kryterium są: Urząd Miasta Krakowa, Małopolski Urząd Marszałkowski.
ART. 2. Uczestnictwo i Biuro Wyścigu
W wyścigu mogą wziąć udział wyłącznie zawodnicy startujący w 55. Małopolskim Wyścigu Górskim, dla których start
ten jest obowiązkowy. Biuro Wyścigu jak w 55. MWG w hotelu Fero Express w godz. 13.00 – 16.00.
ART. 3. Klasyfikacja i pomoc techniczna
Kryterium składa się z 27 okrążeń Rynku Głównego w Krakowie, co 5-te okrążenie punktowane 5-3-2-1 pkt. oraz 26 i
27.. Klasyfikacja wg Przepisów PZKol, pomoc techniczna z boksu przy linii mety. Po defekcie lub upadku zawodnik
może opuścić do 2 okrążeń. Do wyścigu eliminacyjnego wchodzi 12 najlepszych zawodników z kryterium, którzy jadą
na 10 okrążeń, na każdym odpada ostatni. Przy defekcie lub upadku zawodnik jest eliminowany, co nie zmienia zasady,
że na linii mety odpada ostani z zawodnikow jeszcze jadących (na tym okrążeniu odpada dwoch).
ART. 4. Ceremonie oficjalne
Przed Kryterium o godz. 17.00 odbędzie się Wielka Gala Rowerowa połączona z prezentacją ekip biorących udział w
55. MWG, w związku z czym ekipy powinny stawić się na Rynek Główny w Krakowie wraz z rowerami do godz.
17.15. Kolejność prezentacji ekip zostanie podana przy odbiorze numerów startowych.
Po zakończeniu Kryterium odbędzie się dekoracja 3-ech najlepszych zawodników w Kryterium oraz liderów MWG:
indywidualnego = zwycięzca wyścigu eliminacyjnego; punktowego = drugi, w wyścigu elimacyknym; górskiego =
trzeci, orlika = najlepszy orlik w wyścigu eliminacyjnym, a gdy go nie będzie w „12” - to najlepszy w Kryterium.
ART. 5. Zasady bezpieczeństwa
Wyścig odbędzie się przy zamkniętym ruchu drogowym. Zawodnicy muszą jednak zachować dużą ostrożność ze
względu na lokalizację w centrum miasta i dużą liczbę publiczności. Uczestnicy wyścigu muszą zawrzeć ubezpieczenie
we własnym zakresie.
Organizator nie bierze odpowiedzialności za wypadki spowodowane przez uczestników wyścigu, bądź w których brali
oni udział.
ART. 6. Skład Komisji Sędziowskiej
Jerzy Klinik – sędzia główny
Tomasz Cichy – K-2
Jarosław Golonka – K-3
Janusz Stejblis - sędzia mety
Waldemar Walendzik – tablica okr.
ART. 7. Szpital – pomoc medyczna
Karetka i lekarz na linii startu – mety.
Krakowskie Pogotowie Ratunkowe – ul. Łazarza 3
ART. 8. Lista nagród
Nagrody za Kryterium za wyścig eliminacyjny 12 zawodników: I – Złoty Pierścień Krakowa i 1.200 zł, II – 1.100 zl,
III – 1.000 zł, IV – 900 zł, V – 800 zł, VI – 700 zł, VII – 600 zł, VIII – 500 zł, IX – 400 zł, X – 300 zł, XI – 200 zł,
XII – 100 zł.

