

REGULAMIN wyścigu rowerowego
„Mini Puchar Bałtyku”

Kategoria
2012 i młodsi
do 5 lat
2010 – 2011
6– 7 lat
2008 – 2009
8 – 9 lat
2006 – 2007
10-11 lat
2004 - 2005
12-13 lat

Kołobrzeg, 17 czerwca 2017 roku
CEL WYŚCIGU

I.




popularyzacja kolarstwa i aktywnego wypoczynku wśród
młodzieży
szkolnej i najmłodszych,
wychowywanie i rywalizacja sportowa w duchu FAIR PLAY,
promocja zdrowia, aktywności fizycznej.

ORGANIZATORZY

II.



III.




IV.






Kołobrzeskie Towarzystwo Cyklistów
Szkółka Kolarska KTC Ziemia Kołobrzeska
MOSiR Kołobrzeg
VI.

Wyścig zostanie rozegrany w Kołobrzegu, wokół trybun miejskiego
stadion im. Sebastiana Karpiniuka, na rogu ulic Solnej i Śliwińskiego
Godz. 10.00 – 11.00 - zapisy i weryfikacja zawodników
Godz. 11.00 – oficjalne otwarcie
Godz. 13.00 – dekoracja zawodników

VII.

dzieci i młodzież – za zgodą rodziców lub opiekunów
obowiązuje kask sztywny
zgłoszenia na miejscu w biurze zawodów
dopuszczony jest każdy typ roweru inny niż kolarka (szosowy)
w najmłodszej kategorii dopuszczone są również rowery biegowe

SPOSÓB PRZEPROWADZENIA WYŚCIGU

V.




TERMIN I MIEJSCE ZAWODÓW

UCZESTNICTWO I ZGŁOSZENIA

trasa wyścigu (1 runda = 600 metrów)

podział na kategorie wiekowe i dystanse wyścigów




VIII.







dziewczynki
chłopcy
dziewczynki
chłopcy
dziewczynki
chłopcy
dziewczynki
chłopcy
dziewczynki
chłopcy

Rundy
prosta, zakręt,
prosta

Dystans

1 x 600 m

600 m

2 x 600 m

1200 m

3 x 600 m

1800 m

4 x 600 m

2400 m

250 m

dziewczynki i chłopcy z jednej kategorii wiekowej mogą startować w
jednym biegu - jednocześnie (decyduje sędzia)

NAGRODY
za I, II i III miejsce w każdej kategorii - medal pamiątkowy wyścigu
„Puchar Bałtyku”

KOSZTY ORGANIZACYJNE
Koszty organizacyjne pokrywa organizator.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
wyścig zostanie przeprowadzony zgodnie z Przepisami Sportowymi
PZKol na 2017,
każdy zawodnik startuje na własną odpowiedzialność, wymagana zgoda
rodzica lub opiekuna
za wypadki powstałe na trasie z winy zawodników i osób
towarzyszących, za pozostawione rzeczy bez opieki, organizator nie
ponosi odpowiedzialności,
uczestnicy wyrażają zgodę na udostępnianie zdjęć z ich wizerunkiem
wykonanych w czasie zawodów rowerowych w celach reklamowych i
promocyjnych na portalach społecznościowych i w mediach ( prasa,
radio, telewizja) oraz na materiałach drukowanych ( ulotki imprezy i
plakaty),
o wszystkich sprawach nie ujętych w regulaminie decyduje Sędzia
Główny z Organizatorem,

Za organizatora
Kołobrzeskie Towarzystwo Cyklistów - Monika Daczyńska
Szkółka Kolarska KTC Ziemia Kołobrzeska - Agnieszka Braun

