
REGULAMIN „VI BEŁŻYCKIEGO WYŚIGU ROWEROWEGO”

BEŁŻYCE 28.05.2017r,

I. Cel imprezy.

Popularyzacja aktywnego wypoczynku na rowerach oraz promocja walorów obszaru gminy
Bełżyce.

II. Nazwa imprezy.

„VI Bełżycki Wyścig Rowerowy”.

III. Organizator.

Centrum Kultury Fizycznej i Sportu

ul. Zamkowa 47

24-200 Bełżyce

www.ckfis-belzyce.pl

nr tel. 81 517 23 50

IV. Miejsce i termin imprezy.

1. Miejsce startu  - parking przy cmentarzu. 
2. Miejsce mety: - parking przy cmentarzu
3. Biuro Zawodów: Centrum Kultury Fizycznej i Sportu w Bełżycach ul. Zamkowa 47 
    tel. 81 517 23 50
4. Termin wyścigu: 28.05.2017 r. (niedziela)

V. Kategorie i dystans

1. Kategoria rodzinna (rocznik 2007 i młodsi) pod opieką dorosłych, dystans ok. 4 km
ścieżkami polnymi.

2. Kategoria młodzieżowa  I dziewczęta  (rocznik 2006 - 2004), dystans ok. 14 km. 
3. Kategoria młodzieżowa  I chłopcy (rocznik 2006 - 2004), dystans ok. 14 km. 
4. Kategoria młodzieżowa II dziewczęta (rocznik 2003 - 1998), dystans ok. 19 km.
5. Kategoria młodzieżowa II chłopcy (rocznik 2003 - 1998), dystans ok. 19 km.
6. W każdym wyścigu dowolna ilość zawodników 
7. Zwycięzcami zostaną zawodnicy, którzy jako pierwsi pokonają trasę zawodów 
      i przekroczą linię mety.
8.  Wyścig drużynowy  5 zawodników– bez podziału na płeć rocznik 2004 – 2006 14 km.
      Do wyścigu drużynowego będą zaliczone wyniki z wyścigu indywidualnego.
Przykład punktacji – Startują trzy drużyny A , B, C.
Zawodnicy drużyny A,B,C w wyścigu indywidualnym zajmują kolejno miejsca
A -  2-4-8-11-16 = 41
B-   1-7-10-13-14 =45
C-   3-5-6-9-12 = 35
Zwycięzcą zostaje drużyna C przed A i B
Przy jednakowej ilości punktów lepsze miejsce zajmuje drużyna, której zawodnik zajął
wyższe miejsce w wyścigu indywidualnym.
9 Organizowany wyścig jest wyścigiem przełajowym.



10 VI. Zasady rozgrywania zawodów.

1. Uczestnikom zawodów zabrania się:
- skracania wyznaczonej trasy,
- korzystania z pomocy technicznej,
- dokonywania wymiany roweru,

      - utrudniania wyprzedzania przez szybszego zawodnika, poprzez jazdę niezgodną  
      z przepisami (zajeżdżanie, gwałtowną zmianę kierunku jazdy).

2. Zawodnikom nie biorącym udziału w wyścigu zabrania się poruszania po trasie 
wyścigu podczas  jego trwania.

3. Zawodnicy zobowiązani są do:
-  respektowania poleceń Sędziego Głównego wyścigu i komisji sędziowskiej,
-  stawienia się na miejscu startu najpóźniej pół godziny przed wyznaczonym startem.

4. Wszyscy zawodnicy mają obowiązek startu w kaskach.
5. Sędzia Główny może zastosować w stosunku do zawodników  nie przestrzegających 

przepisów następujące kary:
- ustne upomnienie,
- wykluczenie z wyścigu.

6. Zawodnicy otrzymują numery startowe od organizatora.

VII. Program zawodów w dn. 28.05.2017 r.

Program zawodów:
09:00 - 09:25 zapisy 

      09 30 - start kategorii młodzieżowej I  dzi.i chł. (rocznik 2006 - 2004), dystans ok. 14 km.,
09 30 - start kategorii młodzieżowej II dzi. i chł. (rocznik 2003 -  1998), dystans ok.19 km.,
10:30 - start kategorii rodzinnej (rocznik 2007 i młodsi) pod opieką dorosłych, dystans   

ok. 4 km. drogami polnymi.
            Miejsce startu kategorii  rodzinnej początek drogi Śródpolne. Dojazd uczestników 
             wraz ze sprzętem zapewnia organizator.
  Po zakończeniu wyścigu wszyscy uczestnicy przejada przez Bełżyce na stadion gdzie 

odbędzie się ogłoszenie wyników i wręczenie nagród i dalsza część imprezy
     - ognisko z pieczeniem kiełbasek. 
     -  pokazy akrobacji na rowerze
     -  miasteczko rowerowe
     -  konkurencje sportowe na rowerach 
     - symulator wypadków samochodowych
     - alko-gogle 
     -  zjeżdżalnie i zamki dmuchane
     - losowanie trzech rowerów w śród uczestników imprezy
VIII. Klasyfikacja i nagrody.

1. Klasyfikacja  wyścigu  będzie  przeprowadzona  w  poszczególnych  kategoriach  z
podziałem ze względu na wiek, płeć (wyjątek wyścig rodzinny) i długość trasy.

2. Zwycięzcami w poszczególnych kategoriach zostaną zawodnicy,  którzy najszybciej
pokonają trasę.

3. W każdej kategorii pierwsze trzy miejsca zostaną nagrodzone.
4.   Za zdobycie I, II, III miejsca przewidziano  nagrody rzeczowe i dyplomy. 

IX. Warunki uczestnictwa.

1. Prawo do startu w wyścigu mają osoby,  które ukończyły 18 rok życia,  zawodnicy
niepełnoletni za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów prawnych.

2. Każdy  uczestnik  oświadcza  na  piśmie,  że  zna  regulamin  i  startuje  na  własną
odpowiedzialność.



3.  Zakłada się, że uczestnik posiada odpowiednie zaświadczenie lekarskie zezwalające
na start w wyścigu.

X. Informacje dodatkowe.

1. Wyścig rowerowy odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne

2. Organizator zastrzega sobie prawo do interpretacji i zmian niniejszego regulaminu.

3. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za zniszczenie, uszkodzenie czy 
zgubienie rowerów i rzeczy.

.

XI. Zasady bezpieczeństwa.

1. Fragmenty  trasy,  które  wymagają  zachowania  szczególnego  bezpieczeństwa  i
ograniczenia prędkość będą odpowiednio oznakowane tabliczkami i znakami.

2. Organizator poinformował pogotowie ratunkowe, straż pożarną oraz policję o miejscu
i  terminie organizacji  „Wyścigu rowerowego”,  aby służby te były przygotowane na
ewentualną interwencję. 

XII. Dane osobowe.

Wszystkie  dane  podlegają  ochronie  przez  ustawę  o  ochronie  danych  osobowych.
Organizator gromadzi dane osobowe zawodników dla celów wyścigu i  nie udostępnia ich
osobom  trzecim.  Zawodnik  zgłaszając  się  do  udziału  w  wyścigu,  zgadza  się  na
wykorzystanie jego danych osobowych do celów wyścigu. W sposób jawny podane zostaną
do  wiadomości  publicznej:  imię,  nazwisko,  wiek  zawodnika  oraz  kategoria  startu  i
miejscowość zamieszkania. Udział w „v Bełżyckim Wyścigu Rowerowym” jest równoznaczny
z  wyrażeniem  zgody  na  wykorzystanie  wizerunku  uczestnika  zawodów  w  materiałach
promocyjnych organizatora imprezy.


