REGULAMIN
WTORKÓW KOLARSKICH
O PUCHAR BURMISTRZA WASILKOWA
Wasilków 2018

I.

CEL IMPREZY:
Popularyzacja sportu wśród dzieci i młodzieży Gminy Wasilków,

Wyłonienie najzdolniejszej młodzieży w celu dalszego szkolenia w sekcjach kolarskich,

Urozmaicenie wypoczynku dla dzieci i młodzieży w mieście Wasilków.


II.

ORGANIZATOR:

Urząd Miejski w Wasilkowie,

Miejski Ośrodek Animacji Kultury w Wasilkowie,

Szkoła Podstawowa im. Króla Zygmunta Augusta w Wasilkowie,

LIDER BIKE T. Kirpsza,

SKK SOKÓŁ.

III.

TERMIN I MIEJSCE:
Wyścigi zostaną przeprowadzone w miesiącu sierpniu i wrześniu 2018 r. Wyścigi będą
składały się z pojedynczych serii rozgrywanych we wtorki na boisku przy SP w Wasilkowie, ul.
Polna 1/4.
Inauguracyjne wyścigi będą miały miejsce dnia 21 sierpnia 2018 r. o godz. 18:00. Kolejne
edycje przewidziane są na: 28.08, 4.09, 11.09, 18.09.2018 r.
Z powodu bardzo niesprzyjających warunków atmosferycznych możliwe jest odwołanie lub
przesunięcie wyścigów na inny dzień.

IV.

UCZESTNICTWO:
W wyścigach uczestniczą dziewczęta i chłopcy ze szkół Gminy Wasilków, oraz inni. Zapisy
bezpośrednio przed zawodami.
Kategorie wiekowe z podziałem na chłopców i dziewczynki wg roku urodzenia:
-2012 i młodsi
-2011, 2010, 2009
-2008, 2007, 2006

-2005, 2004, 2003, 2002

V.

NAGRODY:
Zwycięzcy poszczególnych serii wtorkowych za miejsca 1-3 otrzymują dyplomy. Zwycięzca
klasyfikacji generalnej na ostatnim spotkaniu otrzymuje Puchar Burmistrza Wasilkowa (suma
punktów ze wszystkich wyścigów swojej kategorii wiekowej), uczestnicy otrzymują nagrody
rzeczowe i medale. Warunkiem otrzymania nagród jest uczestnictwo w dekoracji zwycięzców.

VI.

PUNKTACJA
Na poszczególnych seriach wyścigów zdobywane będą punkty w poszczególnych kategoriach
wiekowych, które będą sumowane do klasyfikacji generalnej, w której zwycięży osoba z
najwyższą liczbą punktów. W przypadku równej ilości punktów w drugiej kolejności będzie
brane wyższe miejsce podczas finałowych zawodów.
Punkty przyznawane będą kolejnym zawodnikom w następującej ilości zaczynając od
pierwszego miejsca: 10, 8, 7, 5, 4, 3, 2, 2, 2, 1, 1, 1,…1,

VII.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Uczestników wyścigów obowiązują kaski ochronne, własny sprawny rower oraz pozwolenie
rodziców, opiekunów na udział w wyścigach rowerowych po bieżni boiska.
Organizator nie ubezpiecza uczestników od następstw nieszczęśliwych wypadków.
Wszelkie sprawy sporne wynikłe w trakcie trwania zawodów, a nie ujęte w niniejszym
regulaminie rozstrzygać będzie Sędzia Główny i Organizator.

