PROGRAM MISTRZOSTW POLSKI W KOLARSTWIE SZOSOWYM
SOBÓTKA -ZAWONIA 2014
w dniach 25 – 29 czerwca 2014

24.06.2014 – wtorek
15:00 – 17:30 – weryfikacja zawodników do indywidualnej jazdy na czas w kategoriach Juniorka ,
Junior, NiN, Orliczka, Elita K, Orlik, Elita M - biuro zawodów.
18:00 - odprawa techniczna w biurze zawodów.
Biuro zawodów Mistrzostw Polski: hotel Sobotel ul. Św. Anny 16 Sobótka.
25.06.2014 – środa
09.00 - 10:00 - zbiórka uczestników do jazdy ind. na czas w ZAWONI
10:00 – OFICJALNE OTWARCIE MISTRZOSTW POLSKI 2014
11:00 - START pierwszej zawodniczki w kat. Juniorka dyst. 15,0 km
11:40 - START pierwszego zawodnika w kat. Junior dyst. 20,0 km
12:45 - START pierwszej zawodniczki w kat. Elita Kobiet i Orliczka dyst. 20,0 km
13.30 - START pierwszego zawodnika w kat. Niewidomi i Niedowidzący dyst. 20,0 km
14:15 - START pierwszego zawodnika w kat. Orlik dyst. 40,0 km
UWAGA-START zawodników w kat. Orlik może być podzielony na dwie grupy
15.00 – dekoracje kat. Juniorka, Junior, Niewidomi i Niedowidzący, Orliczka, Elita Kobiet
15.30 – START pierwszego zawodnika w kat. Elita Mężczyzn dyst. 40,0 km
17.00 - dekoracja kat. Orlik, Elita M
17.30 – konferencja prasowa pierwsza trójka elity mężczyzn
26.06.2014 – czwartek

16:00 – 17:00 - weryfikacja zawodników do startu wspólnego w kategoriach Juniorka ,Junior,
.
Niewidomi i Niedowidzący biuro zawodów.
17:30
odprawa techniczna w biurze zawodów hotel Sobotel

27.06.2014 – piątek
10:00 - 13:00 - zbiórka uczestników do startu wspólnego Sobótka obok hotelu Sobotel
11:00 - START kat. Niewidomi i Niedowidzący dyst. Kobiety 66,0 km, Mężczyźni 88,0 km
11:05 - START kat. Juniorka – dyst. 66,0 km 14:00 - START kat. Junior – dyst. 132,0km
14:15 - dekoracja medalistek w kat. Juniorka i NiN scena główna obok hotelu Sobotel
17:45 - dekoracja medalistów w kat. Junior scena główna obok hotelu Sobotel
18:00 - 18:45 -weryfikacja zawodników do wyścigu ze startu wspólnego Kobiet, Orlik U23.
19:00 - odprawa techniczna w biurze zawodów

28.06.2014 – sobota
09:00 - 14:00 - zbiórka uczestników odpowiednio w kategoriach ze startu wspólnego
10:00 - START kat. Orlik dyst. 176,0 km
15.00 - START kat. Orliczka i Elita Kobiet – dyst. 110,0 km
15:15 - dekoracja medalistów w kat. Orlik scena główna obok hotelu Sobotel
15.30 - konferencja prasowa, pierwsza trójka w kat. Orlik
18:15 - dekoracja medalistek w kat .Orliczka i Elita Kobiet scena główna obok hotelu Sobotel
18.30 – konferencja prasowa, pierwsza trójka kat. Orliczka i Elita kobiet
19:00 - 19:45 - weryfikacja zawodników do wyścigu ze startu wspólnego Elita M
20:00 - odprawa techniczna w biurze zawodów
29.06.2014 - niedziela
9.30 – 11.30 - wyścig amatorów o „Puchar Marszałka Województwa Dolnośląskiego”
10:30 - 11:30 - zbiórka uczestników ze startu wspólnego obok hotelu Sobotel
12:00 - START kat. Elita Mężczyzn dyst. 222,0 km
12.30 – odsłonięcie tablic w Alei Gwiazd Kolarstwa
14.00 – 14.45 - dekoracja amatorzy Open, Maxi K i M, Mini K i M
17:30 +/- META kat. Elita Mężczyzn
17:45 - dekoracja medalistów w kat. Elita Mężczyzn scena główna obok hotelu Sobotel
18:00 - konferencja prasowa pierwsza trójka elity mężczyzn
ZAKOŃCZENIE MISTRZOSTW POLSKI 2014

