
 

REGULAMIN III TYCHY JUNIOR CUP 2019 

 

1. Organizator: 

   Stowarzyszenie „Aktywne Miasto” 

2. Miejsce i termin: 

Zawody odbywać się będą w Tychach, na terenie Parku Jaworek przy ul. 

Jaśkowickiej w dniu 24 sierpnia 2019 r.  

3. Uczestnictwo: 

Uczestniczyć w zawodach mogą dzieci i młodzież od 1 roku życia do 16 

lat włącznie.  

4. Biuro wyścigu: 

Biuro wyścigu zlokalizowane będzie na terenie Parku, od strony ul.  

Jaśkowickiej pod namiotami organizatora. Biuro czynne będzie od godz. 10.00. 

5. Nagrody: 

Nagrody wręczane będą stopniowo po zakończeniu kolejnych wyścigów. 

Ich ilość będzie uzależniona od hojności sponsorów i partnerów wyścigu.  

Wśród pierwszych dwóch kategorii wiekowych postaramy się 

udekorować wszystkich uczestników wyścigu, bez podziału na konkretne miejsca!     

W kolejnych kategoriach wiekowych do dekoracji będziemy zapraszali najlepsze 

trójki zawodniczek i zawodników.  

6. Warunki uczestnictwa:  

Warunkiem koniecznym do wzięcia udziału w wyścigach jest podpisanie 

zgody na udział przez rodzica lub opiekuna prawnego. 

W trakcie treningów, przejazdów przez trasę oraz podczas wyścigu 

wszystkich zawodników obowiązuje kask twardy !  

  Udział w wyścigach jest darmowy !!!  

7. Program zawodów  

 

  10.00 : otwarcie biura zawodów 

  10.50 : odprawa w biurze wyścigu 

  11.00 - 14.45  : kolejno starty kategorii wiekowych  

Dokładny harmonogram przebiegu zawodów z dokładnymi 

godzinami startu dostępny będzie w dniu imprezy w biurze zawodów.  

  15.00: zakończenie i podsumowanie wyścigu 

 

UWAGA !!! Organizator zastrzega sobie prawo do łączenia wyścigów w 

różnych kategoriach wiekowych. Możliwe jest również wcześniejsze 

zakończenie wydarzenia.  

 

 

 

 

 



 

8.   System rozgrywania zawodów  

 - każda kategoria wiekowa startuje do swojego wyścigu osobno  

- w przypadku małej liczby uczestników w danej kategorii istnieje możliwość   

połączenia wyścigów dziewczynek i chłopców 

- każda kategoria wiekowa ma odrębną trasę, przygotowaną zgodnie z 

poziomem trudności  

- ilość okrążeń do pokonania może zostać zmieniona jedynie w dniu wyścigu  

w skrajnie trudnych warunkach atmosferycznych 

9.   Postanowienia końcowe 

 - wyścig rozegrany zostanie bez względu na panujące warunki atmosferyczne 

- organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki powstałe na trasie 

wyścigu 

 - organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zagubione lub skradzione 

- we wszystkich sprawach spornych nie ujętych w regulaminie decyduje 

Organizator 

- uczestnicy oraz osoby towarzyszące muszą bezwzględnie podporządkować 

się wszystkim zaleceniom osób zabezpieczających wyścig, ochronie oraz 

organizatorom 

   

 

 

 Organizator życzy wszystkim dobrej zabawy oraz satysfakcji z udziału w 

imprezie !!!    

 

 

W imieniu organizatora 

Dyrektor Wyścigu 

Tomasz Musioł 

535-591-303 

t.musiol@onet.eu  

 


