Regulamin
Wyścigu kolarskiego
„Święto Rowerów i Rolek – Dzień na Sportowo z MOSiR-em”
1 maj 2015r
1. Organizator:
- MOSiR Żory
- Szkółka kolarska MOSiR Wibatech Fuji Żory
2. Cel :
a) popularyzacja sportu kolarskiego na terenie miasta Żory
b) zachęcenie młodzieży do czynnego uprawiania sportu
c) wychowanie dzieci i młodzieży w duchu rywalizacji sportowej
3.Termin i miejsce zawodów:
a) wyścigi odbędą się w Parku Cegielnia w Żorach
b) biuro zawodów Park Cegielnia - linia startu i mety wyścigu
c) zapisy od godz. 14.00
4. Trasa wyścigu:
a) start i meta Park Cegielnia
b) długość jednego okrążenia 400 m
c) wyścig zostanie rozegrany przy ruchu całkowicie zamkniętym
d) wszystkich uczestników zawodów obowiązują przepisy PZKol
5. Program zawodów ( wyścigi będą rozgrywane kolejno, czas startu może ulec przesunięciu)
godz. 14. 30
Rozgrzewka zawodników w wykonaniu szkółki kolarskiej MOSiR Wibatech Fuji Żory
godz. 14. 40
Pokazy zajęć zorganizowanych oraz wyścigi rowerowe
- zawodnicy licencjonowani
kat. żak (dziewczęta, chłopcy)
dystans 4 okrążenia
kat. żaczka (dziewczęta, chłopcy)
dystans 4 okrążenia
kat. łączona: młodziczek, młodzików, juniorów młodszych (dziewcząt, chłopcy) dystans 8 okrążeń
godz. 15. 15
Wyścigi oraz zabawy rowerowe dla dzieci
( jazda żółwia na rowerze, slalom rowerowy, przejazd pod przeszkodą)
kat. dziewczęta 2006 i młodsze
kat. chłopcy 2006 i młodsi
godz. 16. 15
Wyścigi rowerowe
- amatorzy
kat. open ( roczniki 1999 – 2003) rower dowolny
dystans 12 okrążeń
kat. dziewczęta (rocznik 2004) rowery MTB
3 okrążenia
kat. dziewczęta( rocznik 2005) rowery MTB
2 okrążenia
kat. chłopcy( rocznik 2004) rowery MTB
3 okrążenia
kat. chłopcy (rocznik 2005) rowery MTB
2 okrążenia

6. Warunki uczestnictwa:
a)od uczestników wymagany jest sprawny rower, kask ochronny, strój sportowy,
b) pisemna zgoda rodziców lub opiekunów prawnych do udziału w zawodach
c) zawodnicy startujący w kat "licencjonowani" – wymagana dodatkowo licencja i badania lekarskie.

7. System rozgrywania zawodów
a) wyścigi zostaną rozegrane zgodnie z przepisami Polskiego Związku Kolarskiego,
b) opieka medyczna będzie dyżurować w okolicach mety i startu,
c) zawodnicy mają obowiązek poruszania się tylko wytyczonymi przez organizatora pasami dróg,
d) uczestniczy muszą bezwzględnie podporządkować się wszystkim poleceniom osób zabezpieczających
trasę wyścigu,
e) w przypadku jakiejkolwiek kontuzji lub innych zdarzeń - zawodnik jest zobowiązany do zjechania
z trasy i oczekiwanie na pomoc medyczną, techniczną

8. Nagrody:
- upominki za miejsca I-III w każdej z kategorii
9. Postanowienia końcowe
a) wyścig rozegrany będzie zgodnie z przepisami PZKol,
b) w przypadku niekorzystnych warunków pogodowych organizator oraz sędzia główny mogą podjąć
decyzję o odwołaniu wyścigu,
c) organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki powstałe na trasie wyścigu,
d) organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zgubione lub skradzione,
e) we wszystkich sprawach spornych nie ujętych w regulaminie decyzję podejmuje Sędzia Główny
zawodów w porozumieniu z Organizatorem.

