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REGULAMIN WYŚCIGÓW ROWEROWYCH

CEL ZAWODÓW:


popularyzacja sportu i turystyki rowerowej na terenie miasta i Powiatu Śremskiego



wyłonienie najlepszych uczestników spośród przedszkolaków i uczniów szkół podstawowych



propagowanie zdrowego trybu życia, aktywnego wypoczynku i rekreacji wśród dzieci i
młodzieży.

NAZWA IMPREZY:
FESTYN ROWEROWY GREEN BIKE CUP DLA DZIECI
ORGANIZATORZY:
Śremski Sport Sp. z o. o.
GREEN BIKE POLAND
Urząd Miejski w Śremie
TERMIN I MIEJSCE:
25 Maj 2019r. (sobota)
start i meta Park im. Puchalskiego w Śremie

PROGRAM ZAWODÓW:


1600 - przyjmowanie zapisów w biurze zawodów oraz wydawanie numerów startowych



1630 - oficjalne rozpoczęcie zawodów



1645 - start pierwszej grupy



15 minut po zakończeniu ostatniego wyścigu uroczyste wręczenie nagród i dyplomów



Zakończenie ok 1900
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UCZESTNICTWO:


zawody przeznaczone są dla dzieci z przedszkoli i uczniów szkół podstawowych



do zawodów sportowych dopuszczeni są uczniowie bez dodatkowych badań lekarskich



każdy uczestnik winien posiadać ważną legitymację szkolną



wymagana pisemna zgoda rodziców/opiekunów na udział dziecka w zawodach wraz z
oświadczeniem o dobrym stanie zdrowia dziecka



wymagana pisemna zgoda rodziców/opiekunów na przeprowadzenie wszelkich niezbędnych
zabiegów medycznych lub operacji w przypadku zaistnienia potrzeby ratującej życie lub
zdrowie dziecka.



wymagane pisemne oświadczenie, że rodzice/opiekunowie są świadomi, iż udział w
rywalizacji sportowej niesie ze sobą ryzyko urazu/kontuzji



wymagane pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem zawodów



obowiązkowym wyposażeniem każdego uczestnika jest kask sztywny oraz kompletny strój
sportowy wraz z sprawnym technicznie rowerem



uczestnik ma prawo startu w jednej kategorii wiekowej, wykluczony jest start zawodnika
młodszego w starszej grupie oraz starszego w młodszej grupie wiekowej



nauczyciele – opiekunowie dzieci i młodzieży uczestniczących w zawodach mają obowiązek
dopilnować, aby w ceremoniach otwarcia i zakończenia zawodów, – uczestnicy brali udział w
strojach sportowych



nauczyciele – opiekunowie dzieci i młodzieży uczestniczących w zawodach mają obowiązek
dostarczenia wykazu uczestników oraz odbioru dla nich numerów startowych w biurze
zawodów



każdy z uczestników otrzyma numer startowy, który zobowiązany jest zamocować

do kierownicy roweru


organizator dopuszcza start na rowerach każdego typu.

KATEGORIE WIEKOWE:


Kategoria I – przedszkolaki
1. Dzieci 4 - 5 letnie rocznik 2015-2014 (bez pomocy rodziców)
2. Dzieci 6 -7 letnie rocznik 2013-2012 (bez pomocy rodziców)
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Kategoria II – dzieci klas I-II szkół podstawowych



Kategoria III – dzieci klas III-IV szkół podstawowych



Kategoria IV – dzieci klas V-VII szkół podstawowych

We wszystkich kategoriach wiekowych - podział na kategorie dziewcząt i chłopców.

ZGŁOSZENIA:
zgłoszenia przyjmowane będą w biurze zawodów w dniu 25 maja 2019r.
OPŁATY:
zwody rowerowe są bezpłatne

SPOSÓB PROWADZENIA ZAWODÓW:


uczestnicy zawodów będą startować grupami (chłopcy i dziewczęta osobno) zgodnie z
kategorią wiekową



szczegółowy podział z godzinami startu poszczególnych grup organizator udostępni w dniu
zawodów



zwycięzcą danej kategorii wiekowej zostanie uczestnik, który w najkrótszym czasie pokona
wyznaczoną trasę



podczas trwania zawodów uczestnicy poruszać się będą tylko i wyłącznie po alejkach
parkowych



każdy z uczestników zobowiązany jest do przestrzegania zasad fair play



uczestnicy zawodów powinni zachować szczególną ostrożność mając na uwadze możliwość
wejścia na trasę pieszych



uczestnik, którzy samodzielnie przerwie udział w zawodach, zobowiązany jest poinformować
o tym fakcie opiekuna, a opiekun organizatora



na trasie wyścigu będą znajdować się punkty kontrolne, celem których będzie zapobieganie
skracaniu trasy



trasa będzie oznakowana strzałkami wbitymi w ziemię oraz miejscami taśmą koloru białoczerwonego



uczestnicy pokonują całą trasę samodzielnie, obowiązuje absolutny zakaz korzystania z
zorganizowanej pomocy osób trzecich
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Kategoria I – trasa ok 200m
Kategoria II – 1 x okrążenie po rundzie
Kategoria III – 1 x okrążenie po rundzie
Kategoria IV – 2 x okrążenie po rundzie
KARY:
w wypadku stwierdzenia skrócenia trasy organizator zdyskwalifikuje zawodnika bez
możliwości odwołania

OCHRONA ŚRODOWISKA NATURALNEGO:


zawodnicy zobowiązani są do szanowania środowiska naturalnego, nie mogą zanieczyszczać
trasy wyścigu



zaśmiecanie trasy będzie karane dyskwalifikacją



na trasie wyścigu zawodnicy nie mogą używać opakowań szklanych

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:


Rodzice/opiekunowie wyrażają zgodę na wykorzystanie zdjęć i materiałów filmowych z
wizerunkiem dziecka, wykonanych podczas zawodów.



Rodzice/opiekunowie wyrażają zgodę na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych
dziecka przez organizatorów na cele zawodów.



Rodzice/opiekunowie są odpowiedzialni za dotarcie i powrót dziecka z zawodów.



Zawody odbędą się bez względu na pogodę.



Każdy uczestnik zawodów zobowiązany jest do kulturalnego zachowani

Śremski Sport Sp. z o.o., ul. Staszica 1a, 63-100 Śrem
Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS 0000306784, NIP 7851762630, REGON 30083174300000

