TOUR DE ŚRÓDKA
KAPSLOWY WYŚCIG ULICZNY O PUCHAR MERA ŚRÓDKI
31.05.2013 r., g. 13:00
ul. Ostrówek, Most Biskupa Jordana, meta – wejście na Most od strony Śródki
PROGRAM
13:00-13:30
13:30-14:30
14:30-15:00
15.00

Rejestracja uczestników wyścigu
Eliminacje
Wyścig finałowy
Ogłoszenie wyników wyścigu. Wręczenie nagród

W czasie trwania konkursu dostępne będzie stanowisko informacyjno – promocyjne
Urzędu Miasta Poznania, Biura Koordynacji Projektów – Oddziału Rewitalizacji

Regulamin zawodów
1. Do gry zapraszamy wszystkich. Trzeba tylko mieć chęci do dobrej zabawy
i kapsel.
2. Start

naleŜy

zgłosić

w

sposób

podany

na

stronie

http://festiwal.gramiejska.pl/index.php?id=314 lub w dniu zawodów w godzinach
rejestracji do stolika jury.
3. Wszelkie chwyty dozwolone: zalewanie woskiem, plasteliną czy gipsem
4. Kapsle prosto z butelki nie będą kwalifikowane do gry
5. mile widziane kapsle wyjątkowe – ozdobione w szczególny, rozpoznawalny
sposób
6. Podczas wyścigu zawodnicy pstrykać będą na zmianę swoje kapsle, najpierw
podczas eliminacji, a później w biegu finałowym

7. W kaŜdej kolejce gracz ma po trzy pstryknięcia swoim kapslem
8. Wylot kapsla za trasę dalej niŜ o „ząbki” (brzeg kapsla) lub wypchnięcie
przeciwnika powoduje automatyczny powrót na miejsce startu lub ostatnio
przekroczonej lotnej premii
9. Dozwolone są „beki”, kiedy kapsel potoczy się po łuku, ale wyląduje na trasie
10. Zderzenia, które nie skończą się poza trasą są akceptowane
11. Wygrywa ten, kto pierwszy swoim kapslem pokona wyznaczoną trasę
12. Dodatkowo prowadzona jest klasyfikacja punktowa – aktywnych
13. NajwaŜniejsza zasada: sędzia ma zawsze rację…
14. Wyścigu finałowym bierze udział 10 najlepszych zawodników z eliminacji.
15. Zwycięzca otrzymuje Puchar Mera Śródki. Puchar jest przechodni, pozostaje we
władaniu Zwycięzcy do czasu następnych zawodów.
16. Zwycięzca oraz zdobywcy 2. i 3. miejsca otrzymują nagrody rzeczowe
17. Uczestnicy wyścigu finałowego oraz osoby, które uzyskały:


najlepszy czas eliminacji spoza nie zakwalifikowanych do finału,



najwyŜszą notę punktową spoza nie zakwalifikowanych do finału,



oraz najmłodszy i najstarszy uczestnik wyścigu

otrzymują upominki zapewnione przez Urząd Miasta Poznania, Biuro Koordynacji
Projektów – Oddział Rewitalizacji
Prosimy o przygotowanie się do ekstremalnych warunków, jakie panują na Śródce:
nierówne, ale jakŜe urocze chodniki i „kocie łby” oraz bliskość studzienek
deszczowych – groŜący utratą kapsli. NaleŜy takŜe uwaŜać na ubiór – wyścig
kapslowy i eleganckie spodnie nie idą w parze.

Nagrodą dla zwycięzcy jest Puchar Mera Śródki, który wręczony zostanie na Moście
Biskupa Jordana po przekroczeniu mety.

