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Technical guide
U C I I N T E R N A T I O N A L 2 . 2 C A T.

JERSEYS

Leader in the GC
CCC - Orange jersey

Leader of the Points competition
DOLNY ŚLĄSK - Black jersey

Leader in the mountain GC
Ford -Blue jersey
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TEAMS

VERVA Activjet Team

2016

Kolss Cycling Team

CCC Sprandi Polkowice

Norda - MG. K vis

Team Metec TKH

Whirpool Author

Astana Continental Team

Domin Sport

Minsk Continental Team

Rad-Net Rose Team

Krismar Big Silvan

TC Chrobry SCOTT Głogów

Adria Mobil Team

LKT Brandenburg

Wibatech Fuji Team

P&S Team Thuringen

De Rosa Rybnik

CCB Racing Team

ISD Jorbi

RACE HEADQUARTERS
THURSDAY, 5 MAY FROM 14:00 - 18:00
ARKADIA HOTEL, Gliwicka 6, 59-220 Legnica
Licence verication :

Arkadia Hotel, Legnica, Gliwicka 6 , 14:00 - 17:00

Meeting for the Commissaires :

Arkadia Hotel, Legnica, Gliwicka 6 , at 15:00

Meeting for the Team Managers :

Arkadia Hotel, Legnica, Gliwicka 6 , at 17:00

Presentation of teams:

Legnica, Plac Zamkowy, at 18:00

Criterium :

Legnica, Plac Zamkowy, at 19:00
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OFFICIALS
EVENT TEAM

MEDICAL SERVICE

Director: Bogdan Rzepka

Andrzej Hap

Technical Director: Mirosław Smagur
Ass. Director: Jacek Mickiewicz

PANEL OF COMMISSAIRES

Race Manager: Maciej Rzepka

Jury President: Stefan Rosiejak (Ger)

Race Headquarters and nances :
Helena Goles, Edyta Drzymała

Jury Members: Paweł Skorek (Pol)

Childs Race: Władysław Żyndul

Finish Judge: Robert Maciejewski

Agnieszka Kunc-Mosoń (Pol)

Timekeeper: Sławomir Marczewski
Motorocycle Commissaires:
Janusz Jagielski, Dominik Broniszewski

SITES MANAGERS
Start: Ryszard Michalczak
Finish: Romuald Gralak

MEDIA
Speaker: Włodzimierz Rezner,
Janusz Jasiński

ACCOMODATION
Hotels: Sylwia Rzepka

Photographer: Paweł Urbaniak
TV BROADCASTING

Website coordinator:
Damian Brzustowicz

TV SPORT
TVP Wrocław
HOSPITALS
Stage

Hospital adress

Telephone

Criterium

Legnica, ul.Iwaszkiewicza 5

tel.76 7211100

1

Chojnów, ul. Szpitalna 20

tel.76 8188256

1

Złotoryja, ul. Hoża 11

tel.76 8779574

2

Głogów, ul. Kościuszki 15

tel. 76 8342533

2

Lubin, ul. Bema 5

tel.76 8461400

3

Wałbrzych, ul. Sokołowskiego 4

tel.74 6489742

3

Dzierżoniów, ul. Cicha 1

tel.74 8312300

Race doctor: +48 605 30 69 26
In case of emergency: dial 112

3

THURSDAY, 5 MAY
Criterium, Start: 19:00 in Legnica, City center
FRIDAY, 6 MAY
Start: 14:00 in Chojnów, City center
Finish: +/- 18:30 in Złotoryja, City center
SATURDAY, 7 MAY
Start: 14:00 in Głogów, City center
Finish: +/- 16:45 in Polkowice, City center
SUNDAY, 8 MAY
Start: 13:00 in Wałbrzych, City center
Finish: +/- 16:45 in Dzierżoniów, City center

THE STAGES

Criterium
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UCI SPECIFIC REGULATION

51. CCC TOUR GRODY PIASTOWSKIE
UCI EUROPE TOUR
6 - 8 maja 2016

51. CCC TOUR GRODY PIASTOWSKIE
UCI EUROPE TOUR
6-8 May 2016

Artykuł 1. ORGANIZATOR

Article 1. ORGANIZATION

51 CCC TOUR- GRODY PIA STOWSKIE jest
organizowany przez:
Stowarzyszenie Grody Piastowskie
ul. Kalinowa 3; 59-100 Polkowice
Biuro Wyścigu: CCC TOUR-GRODY PIASTOWSKIE
ul. Kalinowa 3; 59-100 Polkowice

The 51st CCC TOUR- Grody Piastowskie race is organized
by:
Stowarzyszenie Grody Piastowskie
3rd Kalinowa St.; 59-100 Polkowice
Race Headquarters: CCC TOUR- Grody Piastowskie
3rd Kalinowa St.; 59-100 Polkowice

GSM 601 59 39 64

Phone +48 601 59 39 64

e-mail: contact@grody.com.pl
Www.grody.com.pl

e-mail: contact@grody.com.pl
website: www.grody.com.pl

Dyrektor wyścigu:Bogdan Rzepka tel. 601 59 39 64;
E-mail:contact@grody.com.pl

Race director: Bogdan Rzepka, phone +48 601 59 39 64;
E-mail:contact@grody.com.pl

Artykuł 2.

Article 2. TYPE OF EVENT

KLASA WYŚCIGU

W wyścigu mogą brać udział kolarze z kategorii Elita
Mężczyzn oraz kategorii poniżej 23 roku życia.
Wyścig został umieszczony w kalendarzu imprez UCI
Europe Tour w klasie ME 2.2 i będzie przeprowadzony
zgodnie z przepisami UCI.
Punkty w klasyfikacji indywidualnej UCI Europe Tour za
udział w CCC Tour Grody Piastowskie przyznawane będą
zgodnie z rankingiem UCI EUROPE TOUR:
- 40; 30; 16; 12; 10; 8; 6; 3 dla pierwszych 8 zawodników w
końcowej klasyfikacji
- 8; 5; 2 dla pierwszych 3 zawodników na każdym etapie
- 4 punktów dla lidera klasyfikacji generalnej( za dzień)
Artykuł 3.

The race is open for the Man Elite category riders and age
group U 23 .
The race is scheduled in the UCI Europe Tour ME 2.2
event calendar and will be held according to UCI rules.
Points in individual classification of UCI Europe Tour for the
participation in CCC TOUR- Grody Piastowskie will be
awarded according to UCI Europe Tour ranking.
- 40; 30; 16; 12; 10; 8; 6; 3 points for first 8 competitors in
general classification
- 8; 5; 2 points for first 3 riders on each stage
- 4 points for the leader of the general classification (per
day)

UCZESTNICTWO
Article 3. PARTICIPATION

Wyścig CCC TOUR- Grody Piastowskie jest otwarty dla:
Polskich Profesjonalnych Ekip Kontynentalnych,Ekip
kontynentalnych, Ekip Narodowych, Ekip regionalnych i
klubowych.
Zgodnie z artykułem 2.1.005 przepisów UCI. Ekipy muszą
składać się z min.5 i max. 8 zawodników. Zagraniczne ekipy
narodowe, regionalne, klubowe muszą mieć autoryzację
swojej Federacji Narodowej na ten wyścig. Ekipy
zaproszone uczestniczą w wyścigu na koszt organizatora.

The CCC TOUR- Grody Piastowskie race is open for
Polish Professional Continental Teams, Continental Teams
and national, regional and club teams according to art.
2.1.005 of UCI regulations. The number of riders pear
team is minimum 5 and maximum 8 riders. National,
regional and club teams need the authorization of their own
National Federation for the race.Invited teams are
participating in a race at the organiser’s expense.
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Artykuł 4.

BIURO WYŚCIGU

Article 4.

Biuro Wyścigu będzie otwarte w dniu 05.05.2016r.
pomiędzy 14.00 a 18.00 w Hotelu Arkadia,
ul.
Gliwicka 6, 59-220 Legnica,
Reprezentanci drużyn proszeni są o potwierdzanie udziału
swoich zawodników i odebranie numerów startowych z
Biura Wyścigu od godz. 14.00 do godz. 17.00, w dniu
05.05.2016.
Odprawa Dyrektorów Sportowych drużyn,
w
obecności członków Komisji Sędziowskiej, odbędzie się w
Hotelu Arkadia , ul. Gliwicka 6,
59-220 Legnica, o
godz. 17.00 dnia 05.05.2016
Artykuł 5.

Organizator zapewnia obsługę Radio-Tour dla
wszystkich pojazdów drużynowych.Odbiorniki będą
wydawane przed startem.Częstotliwość zostanie
podana w biuletynie.
Artykuł 6.
NEUTRALNA POMOC
TECHNICZNA
Serwis neutralny składa się z trzech neutralnych pojazdów.

Artykuł 7.
PRZEPISY DOTYCZĄCE
OSTATNICH 3 KILOMETRÓW DO METY
Podczas wyścigu zastosowanie będzie miał Artykuł 2.6.027
przepisów UCI, dotyczący incydentów na ostatnich 3
kilometrach do mety
Artykuł 8.

At the start, the Race Headquarters, located at the Arkadia
Hotel, The 6th of Gliwicka St.; 59-220 Legnica, will be open
on 2016.05.05 between 2.00 -6.00 PM.
Team managers are requested to check their competitiors
licenses and collect their race numbers at the
Headquarters from 2:00 PM till 5:00 PM
on
2016. 05. 05.
The Team Managers Briefing in the Commissaries' Panel
presence, is scheduled on 2016.05.05 at 5 PM in the
th
Arkadia Hotel, the 6 Gliwicka St., 59-220 Legnica
Article 5.

RADIO-TOUR

LIMITY CZASU NA MECIE

RACE HEADQUARTERS

RADIO TOUR

The organizer secures the Radio Tour service for all team
vehicles.The radio sets will be issued before the race
start.Frequency will be announced in the newsletter.
Article 6.

NEUTRAL TECHNICAL SUPPORT

The neutral technical support will be composed of three
vehicles.

Article 7.
RACE’S INCIDENTS IN THE LAST 3
KILOMETERS
In the last 3 km of the race,the article 2.6.027 of the UCI
Regulations will be applied.
Article 8.

FINISHING TIME LIMIT

Końcowe limity czasu:
I etap: 15 %
II etap:10 %
III etap:15%

In order to determinate the characteristics of each
stage,the time limits have been divided:
1st stage: 15%
2nd stage:10%
3rd stage:15%

Zgodnie z artykułem 2.6.032 regulaminu UCI limit czasu
może być zwiększony przez Komisję Sędziowską po
konsultacji z organizatorem.

According to the article 2.6.032 UCI Regulations the time
limit may be increased after having sought the advice by the
Panel of Commissaries with the Organizer.

Artykuł 9. BONIFIKATY

Article 9. TIME BONUSES

Premie czasowe będą przyznawane za każdą premię lotną i
za zwycięstwo etapowe następująco:
1. Za każdą premię lotną trzej pierwsi zawodnicy otrzymają
premie czasowe , odpowiednio 3 sek., 2 sek.,i 1 sek.
2. Za zwycięstwo na etapie I,II i III przyznawane będą premie
czasowe odpowiednio 10 sek., 6 sek. i 4 sek. dla trzech
pierwszych zawodników.

Time bonuses will be rewarded for the Intermediate
Sprints and for the Stage Finish,as follows:
1. For each Intermediate Sprint:the first 3 riders classified
respectively respectively 3 sec.,2 sec.,and 1 sec.
2. At the 1st, 2nd, 3rd, stage finishes:the first 3 riders
classified receive respectively 10 sec.,6 sec.,and 4 sec.
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Artykuł 10. KLASYFIKACJE

Article 10. CLASSIFICATIONS

”INDYWIDUALNA KLASYFIKACJA GENERALNA koszulka pomarańczowa”
W ”KLASYFIKACJI Generalnej”, indywidualna kolejność
zawodników zależy od czasu pokonania trasy każdego z
etapów, a w przypadku uzyskania przez zawodników
równych czasów, kolejność przyjazdu na Metę etapu. Za czas
zawodnika uważa się czas zarejestrowany przez Sędziów w
Punkcie Pomiaru Czasu, powiększony o ewentualne kary
nałożone na zawodnika
za przewinienia w czasie
tego etapu.
Zwycięzcą tej klasyfikacji będzie zawodnik, którego suma
czasów zarejestrowanych na poszczególnych etapach, łącznie
ze wszystkimi bonifikatami i karami, będzie najmniejsza.
Jeśli po zsumowaniu czasów nie można będzie rozstrzygnąć
kto zwyciężył, to o kolejności zawodników w tej klasyfikacji
będzie decydować suma miejsc na poszczególnych etapach.
Jeśli i tu będzie remis, to
o lokacie rozstrzygnie wyższe
miejsce uzyskane przez zawodnika na ostatnim rozegranym
etapie.

INDIVIDUAL GENERAL CLASSIFICATION- orange
jersey
In the General Classification the shortest time of
completion decides about the individual order of the riders
at each stage. In case of equal times, the order in which the
riders crossed the Finish Line of the stage decides. As
rider's time we mean time registered by the Commissaires
at the Time-Keeping Point.
If necessary the
time increases due to penalties.
The General Classification winner is the cyclist with the
shortest total time registered at individual stages together
with all bonuses and penalties.
If the total time won't be helpful in deciding upon the riders
order, it will be decided by the sum of places at individual
stages. If the sum is equal the order will be decided by the
rider's place in the last stage.

„KLASYFIKACJA PUNKTOWA - koszulka czarna ”
Zwycięzcą KLASYFIKACJI PUNKTOWEJ zostanie zawodnik,
który zgromadzi największą liczbę punktów na wszystkich
etapach i ukończy Wyścig.
W KLASYFIKACJI PUNKTOWEJ, o kolejności zawodników
decydować będzie suma punktów uzyskanych na Mecie
każdego z etapów. 20 pierwszych zawodników otrzyma
następującą liczbę punktów:
- 20; 19; 18; 17; 16; 15; 14; 13; 12; 11; 10; 9; 8; 7; 6; 5; 4; 3; 2; 1
Za trzy pierwsze miejsca na każdym lotnym finiszu na każdym
z etapów przydzielana będzie następująca ilość punktów 3, 2
i 1 punkt dla 3 pierwszych zawodników.
W przypadku równej liczby punktów w Finale Indywidualnej
Klasyfikacji Punktowej, przy ustalaniu kolejności będą brane
pod uwagę następujące kryteria:
- liczba etapowych zwycięstw
- liczba zwycięstw na Lotnych Premiach, liczonych do
Generalnej Klasyfikacji Punktowej
- Generalna Klasyfikacja Czasowa
„KLASYFIKACJA GÓRSKA - koszulka niebieska”
W „KLASYFIKACJI GÓRSKIEJ ” zostanie rozegranych 12
premii górskich (4- I kategorii, 8 - II kategorii,)
O kolejności zawodników w danym etapie będzie decydować
suma punktów uzyskanych na Górskich Premiach. Na każdej
Górskiej Premii zawodnicy otrzymają odpowiednią do
zajmowanego miejsca liczbę punktów :
- Punkty w kategorii 1: 10; 7; 5; 3; 2
- Punkty w kategorii 2: 5; 3; 1
Zwycięzcą „KLASYFIKACJI” zostanie zawodnik, który
zgromadzi w niej największą liczbę punktów na wszystkich
Górskich Premiach i ukończy Wyścig.
W przypadku uzyskania przez zawodników równej liczby
punktów, o zwycięstwie w tej klasyfikacji decydować będzie:
- liczba pierwszych miejsc na Premiach Górskich
najwyższej kategorii,
- liczba pierwszych miejsc na Premiach Górskich kolejnej
kategorii,
- Generalna Klasyfikacja czasowa

POINTS GENERAL CLASSIFICATION - black jersey
The winner of the “POINT CLASSIFICATION” will be the
rider, who scores the highest total number of points during
all stages and finishes the Race.
In the 'POINT CLASSIFICATION' the final order will be
decided by the total number of points scored at the Finish
Line of each stage. The first 20 riders will score as follows:
- 20; 19; 18; 17; 16; 15; 14; 13; 12; 11; 10; 9; 8; 7; 6; 5; 4; 3; 2;
1
For the first 3 places on each Sprint on each stage will assign
following points: 3,2 i 1 point for first 3 classiefied riders
In case of scoring equal number of points in the Final
Individual Point Classification the following criteria will
apply:
- Numbers of stage conquests
- Number of conquests in Intermediate Sprints, counting
for the Points General Classification.
- General Individual Classification
MOUNTAINS GENERAL CLASSIFICATION - blue
jersey
In this 'CLASSIFICATION' there will be 12 mountain
bonuses held (4 - 1st. category, 8 - 2nd. category).
Classification leader will wear orange jersey. Order of
riders will be decided by the total number of points
scored during the mountain bonuses. During each
mountain bonus the riders will score appropriate number
of points depending on their position
- Points 1 st category: 10; 7; 5; 3; 2
- Points 2 nd category: 5; 3; 1
The Climber Classification title goes to a rider who scores
the highest number of points during all Mountain bonuses
and finishes the Race.
In case of equal scores, decides:
- Number of first places at Mountain Bonuses in the highest
category.
- Number of first places at Mountain
Bonuses of the category which follows.
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„KLASYFIKACJA MŁODZIEŻOWA ”
Klasyfikacja prowadzona według zasad klasyfikacji
indywidualnej - uczestniczą w niej zawodnicy urodzeni po
1 stycznia 1994.
Liderzy 4 klasyfikacji są zobowiązani jechać w Wyścigu w
koszulkach otrzymanych od Organizatora po zakończeniu
etapu podczas Oficjalnej Ceremonii Dekoracji.

YOUTH GENERAL CLASSIFICATION
The Classification is being lead according to individual
classifications' regulations participating by the young
competitor, who was born after the date 1994. 01 01.
Leaders of 4 classifications are obliged to ride in the jerseys
they got from The Organizer during the Official Decoration
Ceremony.

KLASYFIKACJA DRUŻYNOWA
W „KLASYFIKACJI DRUŻYNOWEJ”, o lokacie drużyny
decyduje najlepsza (najmniejsza) suma czasów uzyskanych
przez trzech najwyżej sklasyfikowanych zawodników z
drużyny.
W „KLASYFIKACJI DRUŻYNOWEJ”, o kolejności
drużyny w Klasyfikacji Końcowej będzie decydować
najmniejsza suma czasów uzyskanych przez drużynę na
poszczególnych etapach.
W przypadku uzyskania przez drużynę tych samych
czasów o kolejności drużyn w tej klasyfikacji decydować
będzie:
- Liczba pierwszych miejsc w Klasyfikacji Drużynowej na
etapach.
- Liczba drugich miejsc w Klasyfikacji Drużynowej na
etapach.
- Liczba trzecich miejsc w Klasyfikacji Drużynowej na
etapach.
- Wyższe miejsca uzyskane w Klasyfikacji Generalnej
Wyścigu, przez trzech zawodników drużyny.

TEAM GENERAL CLASSIFICATION
In TEAM CLASSIFICATION counts the shortest
total time of the best three riders who are classified
on the highest positions and belong to the same
team.
In the TEAM CLASSIFICATION the teams' place depends
on the shortest total time, teams have scored during
particular stages.
In case of equal results, decides:
- Numbers of first places in the daily Team Classification .
- Numbers of second places in the daily Team Classification
.
- Numbers of third places in the Team Classification at
stages.
- Higher places scored reached by the three team
members in General Classification.
Article 11. PRIZES
List of awards according to UCI regulations for the
race of the 2.2 class. Tax according to low of country.
All prices will be paid,with contractual exchange rate
1 € = 4 PLN.

Artykuł. 11 NAGRODY
Lista nagród zgodnie z przepisami UCI dla wyścigów klasy
2.2; Od nagród zostanie odliczony 10 % podatek od
rzeczywistych nagród wypłacanych zawodnikom.
Wszystkie nagrody będą wypłacane przy kursie umownym
1 € = 4 PLN
Artykuł 12. KONTROLA ANTYDOPINGOWA
Te s t a n t y d o p i n g o w y o d b y w a ć s i ę b ę d z i e w
pomieszczeniach usytuowanych bezpośrednio przy
Mecie każdego etapu.
Artykuł 13.
CEREMONIE DEKORACJI
W rozumieniu art. 1.2.112 przepisów UCI, po
zakończeniu Etapu, poniżsi zawodnicy powinni stanąć do
dekoracji:
1. Zwycięzca etapu
2. Lider wyścigu
3. Lider klasyfikacji punktowej
4. Lider klasyfikacji górskiej
5. Zwycięzcy lotnych premii
6. Zwycięzcy premii specjalnej

Article 12. ANTIDOPING CONTROL
The anti - doping control is organized in the rooms located
near the Finish Line of each stage.
Article 13. AWARD CEREMONY
In accordance to the article 1.2.112 UCI Regulations, after
each stage the following riders should be awarded:
1. Stage Winner
2. Race Leader
3. Point ClassifiIcation Leader
4. Mountain Leader
5. Intermediate Sprint Winners
6. Special sprint winners
At the finish of each stage the following riders
must also presents themselves:
1. The first 3 of the event
2. The leaders of the following classifcations:
- General Classification by Points
- General climber's classification
- General Young Rider Classification
- General Team Classification.

Po zakończeniu całego wyścigu, poniżsi zawodnicy
powinni stanąć do dekoracji:
-3 najlepszych zawodników w klasyfikacji generalnej
-Lider klasyfikacji punktowej
-Lider klasyfikacji górskiej
-Lider klasyfikacji młodzieżowej U-23
-Zwycięzca klasyfikacji drużynowej

Article 14. PENALTIES
The UCI penalty scale is the only one
applicable.

Artykuł 14. KARY
W zakresie kar obowiązują przepisy sportowe UCI
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Article 15. HOSPITALS
Artykuł 15. SZPITALE
Organizator zapewnia opiekę medyczną w postaci lekarza The Race Organizer will provide medical service consisting of
wyścigu oraz w pełni wyposażonego zespołu ratownictwa a Race doctor and a fully equipped medical team.
medycznego
Artykuł 16. ZASADY BEZPIECZEŃSTWA
Wszystkie etapy odbędą się w warunkach ograniczonego ruchu
drogowego. Ruch poprzeczny i z przeciwnego kierunku
zamykany będzie na czas przejazdu Kolumny Kolarskiej.
Ruch drogowy zostanie wznowiony po przejeździe Kolumny
Kolarskiej.
Zawodnicy i inni uczestnicy są zobowiązani do przestrzegania
zasad i przepisów ruchu drogowego obowiązującego na
terenie Polski podczas jazdy poza Kolumną Wyścigu.

Article 16. PUBLIC ORDER AND SAFETY
All stages will be held with limited traffic. The transversal and
the opposite direction traffic will be witheld for the time of
the Column's passage. Traffic will be reopened after the
column's passage.
Riders and other participants are obliged to comply to
Polish traffic regulations when following the Race Column.
Vehicles of the Commissaires Panel, privileged, neutral,
technical and medical vehicles have the right to continue
riding on the laps.

Pojazdy Komisji Sędziowskiej, pojazdy uprzywilejowane oraz
wozy neutralne, techniczne i medyczne, mają prawo
kontynuować jazdę na rundach
.
O kolejności poruszania się pojazdów w kolumnie wyścigu na
każdym etapie decydują numery pojazdów ekip, naklejone na
karoserii samochodu w jego tylnej części, po lewej stronie i na
przedniej szybie po prawej stronie na dole. Numery będą
dostarczone przez Komisję Sędziowską wraz z wynikami z
kolejnych etapów.

Vehicle numbers deciding at each stage about the order of
the crew vehicles in the Race Column will be placed in the
rear of the car on the left and on the windshield in the right
bottom corner. The numbers will be supplied by the
Commissaires Panel together with the stage results.

Osoba pobierająca urządzenia radiowe i samochody,
zobowiązana jest do ich zwrotu Organizatorowi, bezpośrednio
po zakończeniu ostatniego etapu Wyścigu, w godzinach pracy
Biura Wyścigu.

Person, who takes the radio equipment and cars from the
Organizer, is responsible for turning them back directly after
the finish of the last stage within the Race Office opening
hours.

Samochody przydzielone przez Organizatora muszą być Vehicles obtained from the Organizer must be always
każdorazowo pozostawione na parkingach strzeżonych. W parked on the guarded parking lot. In other case when
przeciwnym razie, w przypadku kradzieży, uszkodzenia lub
stolen, lost or damaged the costs must be covered by the
zaginięcia, Organizator obciąży kosztami użytkownika.
user.
Organizator nie odpowiada za żadne wypadki ani szkody
materialne w stosunku do osób trzecich przed wyścigiem, w The organizer is not responsible for any accidents or
czasie jego trwania i po wyścigu.
material damage in relation to a third person both before,
during and after the race.
Uczestnicy Wyścigu winni posiadać ubezpieczenie OC, NW i Organizer is not responsible for accidents and other losses
kosztów leczenia.
during the race. Participants of the race must have insured
against any cases and treatment costs.
Każdy uczestnik bierze udział w Wyścigu na własną Each person participates in the Race on their own
odpowiedzialność.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za responsibility.
The Organizer is not financially responsible for things lost
rzeczy zaginione w trakcie Wyścigu.
during the Race.
Nieznajomość Regulaminu 51 CCC TOUR- Grody Piastowskie The unawareness about “The 51st CCC TOUR- Grody
i jego nieprzestrzeganie nie będą uznawane przez Organizatora Piastowskie Regulations” and it’s non-observance won't be
za wytłumaczenie.
interpreted as an excuse by the Organizer.
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KRYTERIUM

THE CRITERION

Regulamin rozegrania KRYTERIUM podczas
51. Międzynarodowego Wyścigu Kolarskiego
„CCC TOUR-GRODY PIASTOWSKIE”
w dniu 5.05.2016 r.

The specific regulations of THE CRITERION
during The 51st International Cycle Race
„CCC TOUR-GRODY PIASTOWSKIE”
th
on the day of 5 of MAY 2016.

Prolog wyścigu będzie rozgrywany jako kryterium
uliczne. Kryterium to będzie rozegrane na dystansie 20
okrążeń trasy o długości 1,6 km, czyli 32,0 km.
Co piąte okrążenie trasy zawodnicy na mecie każdego
lotnego finiszu otrzymają odpowiednio 5, 3, 2 i 1 punkt.,
pozostałe okrążenia będą punktowane 2, 1 pkt.
1 punkt = 10 Euro

The Prologue of the race will be played as a street

criterion. The criterion will be played on the distance of
20 laps of 1,6 km long route, that is 32,0 km.
After every 5 laps players, at the finish line of every
quick finishes, will get appopriate 5,3,2 & 1 point,
remaining laps will be rewarded 2,1 point.
1 point = 10 EURO

Kryterium wygra zawodnik, który :
" przejedzie największą ilość okrążeń, a w przypadku
równej ilości
" zdobędzie największą ilość punktów, a w przypadku
równej ilości
" zdobędzie większą ilość lepszych miejsc na lotnych
finiszach, a w przypadku równej ilości
"
na lepszym miejscu przekroczy linię ostatniego
punktowanego w kryterium okrążenia, a gdyby tego
nie udało się ustalić
" później zdobył punkty, a jeśli na tym samym lotnym
finiszu, to większą ich ilość.

The Criterion will won that player, who:
" rides the biggest quantity of laps, but in case same
quantity
" gets the biggest quantity of points, but in case same
quantity
" gets more better places at the quick bonuses, but in
case same quantity
" exceeds line of the last rewarded lap in criterion at the
better place, but if that couldn't be stabilized
" gets poits later, but if on the same quick bonus, it will be
the biggest quantity

Zawodnicy zdublowani będą wycofywani z
prologu zachowując prawo startu do pierwszego
etapu.

Laped players will be pulled out of the Prologue
keeping rights to start in the first stage.

W niebieskiej koszulce lidera klasyfikacji górskiej
wystartuje do pierwszego etapu zawodnik, który jako
pierwszy minie linię mety 18 okrążenia
W czarnej koszulce lidera klasyfikacji punktowej
wystartuje do pierwszego etapu zawodnik, który jako
pierwszy minie linię mety 19 okrążenia
W pomarańczowej koszulce lidera wyścigu wystartuje
zawodnik, który wygra ostatnie czyli 20 okrążenie.
Jeżeli zwycięzca któregokolwiek z okrążeń po
zakończeniu punktacji kryterium uzyska wcześniej
prawo do noszenia koszulki którejś z klasyfikacji podczas
pierwszeg etapu będzie nosił drugi lub kolejny zawodnik
na mecie tego okrążenia
Organizator

In the blue jersey classification of the mountain to start
the first stage of a player who was the first to pass the
finish line 18 laps
In the black jersey points classification will start the first
stage of a player who was the first to pass the finish line
19 laps.
In the leader’s orange jersey will player who it will win
last laps (20 laps)
In case the winner of any lap after the end of rewarding in
criterion gets earilier rights to wear jersey of any
cllassification, the jersej of that cllassification during the
first stage will be worn by the second or next player on
the finish line of this lap
The Organizer
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PRIZES
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ORGANISERS -CONTACT
Bogdan Rzepka

Dyrektor Wyścigu

tel.601593964

Mirosław Smagur

Dyrektor Techniczny

tel.667199975

Władysław Żyndul

Kierownik ds.Org. Wyścigu dzieci

tel.531503044

Helena Goles

Biuro Wyścigu Finanse

tel.782916338

Sylwia Rzepka

Szef zakwaterowania,Finanse

tel.660713847

Andrzej Fenczyszyn

Kontakty i współpraca z Policją

tel.601294531

Maciej Rzepka

Kierownik ds Organizacji Wyścigu

tel.602745000

Jacek Mickiewicz

Asystent Dyrektora Wyścigu

tel.664138757

Andrzej Rusiecki

Obsługa komputerowa

tel.662137770

Andrzej Hap

Szef Zabezpieczenia Medycznego

tel.605306926

Włodzimierz Rezner

Spiker Wyścigu

tel.509661637

Janusz Jasiński

Spiker Wyścigu

tel.730117319

Piotr Skorek

Radio Wyścigu

tel.604427766

Krzysztof Markiewicz

Obsługa radiowa

tel.601226518

Paweł Urbaniak

Fotograf Wyścigu

tel.607401959

Romuald Gralak

Kierownik Mety

tel.601731204

Ryszard Michalczak

Kierownik Startu

tel.507171335

Stefan Rosiejak

Sędzia Główny wyścigu

tel.49 151 400 37 425

Paweł Skorek

Komisarz UCI

tel. 600 837 072

Agnieszka Kunc- Mosoń

Komisarz UCI

tel. 693 501 565

Robert Maciejewski

sędzia mety

tel.534 386 710

Sławomir Marczewski

sędzia chronometrażysta

tel. 504 571 711

Dominik Broniszewski

sędzia motor

tel. 600 509 532

Janusz Jagielski

sędzia motor

tel. 607 100 439

Michał Leszek

sędzia

tel. 532 523 563

Sylwia Burdak

sędzia

tel. 603 228 305

JURY COMMISSION
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