Regulamin
Finał Sezonu
„Runda Spadających Liści”
Sobótka 10.10.2021 r.
1.

ORGANIZATOR:

Organizatorem jest:
- Ślęża Sobótka Bike Academy
2. Odpowiedzialnymi za organizację są:

- Piotr Pawłowski, tel. kom. 792 636 401, email: ppawlowski13a@wp.pl
- Krzysztof Radecki tel. kom. 697 151 449, email: kradecki@op.pl
3.
-

CEL WYŚCIGU:

zorganizowanie czasu wolnego w czasie wakacji,
popularyzacja zdrowego stylu życia,
rozwój sprawności fizycznej wśród dzieci i młodzieży szkolnej,
rozpowszechnienie kolarstwa.
4.

KLASA WYSCIGU:

Wyścig jest umieszczony w kalendarzu imprez DZKol, uczestnicy zdobywają punkty do
challenge’u Dolnośląskiego Związku Kolarskiego w kategorii młodzik(czka).
5.
1.
2.
3.

UCZESTNICTWO:

Prawo startu mają dziewczęta i chłopcy zarówno zrzeszeni w klubach sportowych jak
i niezrzeszeni.
Zawodnicy zrzeszeni w kat. kobiety – żakinie i młodziczki oraz kat. mężczyzn - żak
i młodzik, posiadający aktualne badania lekarskie i ważną na 2021 rok licencję.
Zawodnicy i zawodniczki niezrzeszeni według niżej wymienionych kategorii wiekowych,
którzy w dniu zawodów przedłożą Komisji Sędziowskiej oświadczenie rodziców
(opiekunów prawnych) o braku przeciwwskazań do udziału w zawodach kolarskich, wzór
oświadczenia stanowi załącznik do niniejszego regulaminu.

Kategorie wiekowe zawodników i zawodniczek niezrzeszonych:
- Młodziczka i Młodzik
- Żakini i Żak
Uczestnicy wyścigu muszą posiadać: sprawny rower, strój sportowy oraz sztywny kask.
6.

TERMIN WYŚCIGU:

10.10.2021 r. – Sobótka
7.

BIURO WYŚCIGU:

Biuro wyścigu będzie czynne w dniu zawodów: al. Św. Anny 16 / hotel Sobotel /

godz.
godz.
godz.
godz.
8.

07:30 - 8.30 - Przyjmowanie zgłoszeń pobieranie numerów startowych
08:45
- Odprawa techniczna
09:15
- Start wyścigów
12.00
- Dekoracje
KOLEJNOŚĆ STARTU:

Kolejność startu w poszczególnych kategoriach: Kategorie wiekowe zawodników i zawodniczek
niezrzeszonych:
godz. 09:15

- Młodzik

- dystans - 34,0 km + 1km

godz. 09:18

- Młodziczka

- dystans - 17,0 km + 1km

godz. 09:22

- Żak, Żakini - dystans - 17,0 km + 1km

UWAGA: Organizator zastrzega sobie prawo zmiany godzin startu poszczególnych
grup wiekowych w zależności od ilości startujących.
9. KLASYFIKACJE
Wyścig zostanie rozegrane zgodnie z Przepisami Sportowymi PZKol oraz według niniejszego
regulaminu.
Poszczególne wyścigi zostaną rozegrane w klasyfikacji indywidualnej.
1. Zwycięzcą zostanie ten zawodnik lub zawodniczka, który(a) pokona trasę w najkrótszym
czasie.
10. NAGRODY
W poszczególnych wyścigach zawodnicy otrzymają następujące nagrody: dyplomy, nagrody
rzeczowe do 5-tego miejsca.
11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Zawodnicy startują obowiązkowo w kaskach sztywnych i wszyscy winni być ubezpieczeni
przez macierzyste Kluby.
Każdy uczestnik bierze udział w wyścigu na własną odpowiedzialność.
Organizator wyścigu zapewnia opiekę lekarską podczas zawodów.
Za zaginiony sprzęt i rzeczy pozostawione w czasie trwania zawodów oraz niezawinione
przez organizatora wypadki, organizator nie ponosi odpowiedzialności.
Komisję sędziowską wyznaczy Kolegium Sędziów Dolnośląskiego Związku Kolarskiego.
We wszystkich sprawach spornych nieujętych w regulaminie decyduje Dyrektor Sportowy
w porozumieniu z Sędzią Głównym i organizatorem.
Organizator zastrzega sobie prawo do ewentualnych zmian w programie.

Regulamin zatwierdzony przez
DZKol w dniu: 30.08.2021 r.

ZGODA RODZICÓW/OPIEKUNÓW NA UDZIAŁ W ZAWODACH
………………………………………………..
Imię i nazwisko rodzica/opiekuna
…………………………………………………
Tel. kontaktowy
Oświadczenie
Wyrażam zgodę na udział mojego syna/córki……………………………………………………………………………
ur. dnia: …………………………………
W Finale Sezonu „Runda Spadających Liści”, który odbędzie
się w mieście Sobótka w dniu 10 października 2021 r.
…………………………………………………
Podpis rodzica/opiekuna

