
REGULAMIN ZAWODÓW
„ V Junior XC Ostrów ” Ostrów 09.06.2019 r.

 Cele:

- popularyzacja wyścigów kolarskich dla amatorów w regionie,

- promocja  Gminy Przemyśl pod kątem uprawiania kolarstwa górskiego oraz szeroko pojętej 
turystyki kolarskiej;
- wyłonienie najlepszych zawodników w poszczególnych kategoriach wiekowych,

- włączenie całych rodzin w rekreacyjne uprawianie sportu rowerowego.
- wzmacnianie więzi sąsiedzkich
- promocja zdrowego trybu życia wolnego od uzależnień

 2/ Organizator:

 Dyrektor 
 Rada Rodziców przy Zespole Szkół w Ostrowie,
 Stowarzyszenie ,,ADSUM”
 

3/ Termin, miejsce:

         09.06.2019 r.( niedziela) Park szkolny przy Zespole Szkół w Ostrowie
4/ Zgłoszenia:

        Zgłoszeń udziału można dokonać:

   W dniu zawodów zgłaszając się do biura.
5/ Uczestnictwo:

Startujący powinni posiadać aktualne badania lekarskie dopuszczające do udziału w 
zawodach kolarskich, dowód tożsamości /legitymację szkolną/. Uczestnicy niepełnoletni 
muszą posiadać pisemną zgodę rodziców na start w wyścigu. Każdy uczestnik bierze udział w
zawodach na własną odpowiedzialność. Kask ochronny obowiązkowo. Zawodnikom w czasie
wyścigu towarzyszyć będzie opieka medyczna. Każdy z zawodników ma obowiązek wypełnić
kartę uczestnictwa. Podpisana karta jest znakiem dla organizatora, że zawodnik zaznajomił się
z regulaminem zawodów „Junior XC Ostrów”.

 6/ Zasady rozgrywania zawodów:
- Zawody będą rozgrywane w rundach wyznaczonych przez organizatora na terenie parku , 
których ilość będzie różna dla poszczególnych kategorii wiekowych i podana w dniu 
zawodów;

Uczestnikom zawodów zabrania się:

- skracania wyznaczonej trasy,



- korzystania z pomocy technicznej,

- utrudniania wyprzedzania poprzez zajeżdżanie, gwałtowną zmianę kierunku jazdy,

 

godz. 14.00   - rozpoczęcie pracy sekretariatu zawodów / wydawanie numerów 
startowych/

 

godz. 15.00 - powitanie wszystkich uczestników i zapoznanie z regulaminem

 

godz. 15.30    start wyścigu rowerowego w poszczególnych kategoriach

 
Serdecznie zapraszamy.

 

9/ Nagrody i upominki:

Zawodnicy za I,II,III miejsca otrzymują medale i nagrody rzeczowe, pozostali uczestnicy 
medale pamiątkowe.
Dla wszystkich zawodników konkurs z nagrodami.
 

10/ Postanowienia końcowe:

Zawody przeprowadzone zostaną zgodnie z przepisami PZKOL i niniejszym 
REGULAMINEM. W sprawach nie objętych tym regulaminem decydować będzie sędzia 
główny zawodów. Nie dopuszcza się nieznajomości regulaminu jako usprawiedliwienia.




