
REGULAMIN
MIĘDZYSZKOLNYCH ZAWODÓW ROWEROWYCH MTB

1. CEL WYŚCIGU
      - wyłonienie najlepszych zawodników w poszczególnych kategoriach
      - promocja kolarstwa górskiego MTB i Miasta Pyskowice

2. ORGANIZATOR
- Rada Miejska, Burmistrz Miasta Pyskowice

3. TERMIN I MIEJSCE ZAWODÓW
      - zawody rozegrane zostaną w dniu 27 kwietnia 2018 r. w Lesie przy ul. Poznańskiej w 
Pyskowicach

4. ZGŁOSZENIA
    - kierować na piśmie w terminie do dnia  23 kwietnia 2018 r. do Wydziału Kultury, Sportu i  
Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Pyskowicach tel. 332 60 77, fax: 332 60 02
    - weryfikacja zawodników odbędzie się w dniu zawodów, w biurze wyścigu od godz. 09.00
    - start pierwszej kategorii o godz. 10.00

5. SPOSÓB PRZEPROWADZENIA ZAWODÓW
   - zawody rozegrane zostaną na trasie o długości 1500m – jedna runda, w całości wyznaczonej i 
zabezpieczonej. Ilość rund uzależniona jest od kategorii wiekowych.
     

Kategorie wiekowe
 I – dzieci klas III-IV
 II – dzieci klas V-VI
 III – młodzież klas VII oraz II i III gimnazjum

Program zawodów
 
 10.00 chłopcy I oraz  dziewczęta I (klasy III i IV)
 10.20 chłopcy II oraz dziewczęta II (klasy V i VI)
 10.50 chłopcy III oraz dziewczęta III (młodzież)
 12.00 zakończenie zawodów, dekoracja

6. NAGRODY
    - za miejsca I-III nagrody rzeczowe
    - za miejsca IV-V dyplomy

7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
    - zawodnicy mają obowiązek posiadać sprawny rower górski lub przełajowy,
    - zawodnicy bezwzględnie muszą być ubezpieczeni, posiadać kaski sztywne i  zgodę rodziców  
      dopuszczającą do udziału w wyścigu, w przeciwnych razie nie zostaną dopuszczeni do 
      zawodów,
    - organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki na trasie, uszkodzenia sprzętu,  rzeczy
      pozostawione bez opieki oraz za rzeczy skradzione, zagubione lub zniszczone,
    - w sprawach nie objętych regulaminem decyduje Sędzia Główny w porozumieniu 
      z organizatorem,
    - godziny startów w trakcie trwania zawodów mogą ulec zmianom, zatem prosimy o  stawienie się
      wszystkich szkół w biurze wyścigu między godziną 09.00 a 09.50,
    - w czasie trwania zawodów organizator zapewnia opiekę medyczną,
    - w trakcie rozgrywanych zawodów przewidziane jest ognisko (pieczenie kiełbasek), 
    - organizator zastrzega sobie możliwość odwołania imprezy.


