
Regulamin

Cross rowerowy „ Rower to zdrowie”  25.04.2018

1. Cel :
- popularyzacja sportu kolarskiego na terenie miasta Rydułtowy
- zachęcenie młodzieży do czynnego uprawiania sportu
- wychowanie dzieci i młodzieży w duchu rywalizacji sportowej

2. Organizator
- Uczniowski Klub Sportowy Feniks Rydułtowy
- Urząd Miasta Rydułtowy

3.Termin i miejsce zawodów 
     -     Wyścigi odbędą się  w Rydułtowach.
     -      Biuro zawodów Błonie dojazd od ulicy Plebiscytowej obok probostwa
     -      Zapisy od godz. 16.30 – 16.45

– Odprawa techniczna 16.50
– Początek zawodów 17.00

4. Trasa wyścigu
     -     Start i meta Błonie  - teren trawiasty
  
     -     Długość jednego okrążenia 600 m
     -     Wyścig zostanie rozegrany przy ruchu całkowicie zamkniętym 
     -     Wszystkich uczestników zawodów obowiązują przepisy PZKol.

5. Program zawodów
- 16.30 Rozgrzewka zawodników na trasie wyścigu
– 17.00 Rozpoczęcie zawodów
– Dziewczęta 2008 i młodsze 2ok
– Chłopcy rocznik 2008 i młodsi 2ok
– Dziewczęta rocznik 2007 4ok
– Chłopcy rocznik 2007 4ok
– Dziewczęta rocznik 2006            5ok
– Chłopcy rocznik 2006 5ok
– Dziewczęta rocznik 2005 5ok
– Chłopcy rocznik 2005 6ok
– Dziewczęta rocznik 2004 7ok
– Chłopcy rocznik 2004 7ok
– Dziewczęta rocznik 2003-2000 7ok
– Chłopcy rocznik 2003-2000 8ok

długość trwania wyścigów  może być zależny od warunków atmosferycznych.
W przypadku małej ilości startującej dopuszcza się łącznie wyścigów z podziałem na 

kategorie wiekowe



18.20 wręczenie nagród
18.30 zakończenie zawodów

6. System rozgrywania zawodów
Opieka medyczna będzie dyżurować w okolicach mety i startu.

Zgłoszenie zawodników – mailem do dnia 23.04.2018 dariuszskupien@wp.pl
Weryfikacja w dniu zawodów: pisemna zgoda rodzica na udział w zawodach, legitymacja 
szkolna.
Start w zawodach jest bezpłatny

7. Nagrody
- Cros rowerowy nagradzany dyplomami oraz nagrodami rzeczowymi

8. Postanowienia końcowe
- Wyścig zostanie rozegrany bez względu na warunki atmosferyczne
- Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki powstałe na trasie wyścigu
- Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zgubione lub skradzione
- We wszystkich sprawach spornych nie ujętych w regulaminie decyduje Sędzia 

Główny zawodów w porozumieniu z Organizatorem
- Parkowanie samochodów na miejscach wyznaczonych przez Organizatora

9. Regulamin zachowania się uczestników imprezy:
- Zawodnicy mają obowiązek poruszania się tylko wytyczonymi przez organizatora pasami 
dróg.
- Uczestniczy muszą bezwzględnie podporządkować się wszystkim poleceniom osób 
zabezpieczających trasę biegu.
W przypadku jakiejkolwiek kontuzji lub innych przyczyn zawodnik jest zobowiązany do 
zjechania na pobocze drogi i oczekiwania na pomoc medyczną.

Organizator życzy zawodnikom sukcesów i przyjemnej atmosfery podczas trwania zawodów

Organizator

Zadanie publiczne współfinansowane ze środków Urzędu
Miasta Rydułtowy

mailto:dariuszskupien@wp.pl

