
 
Regulamin Wyścigu Kolarskiego – Okuniew 19.08.2012r. 

 

1. Cel imprezy  
 promocja Miasta i Gminy Halinów, 
 popularyzacja kolarstwa wśród dzieci, młodzieży i dorosłych,  
 stworzenie warunków do rywalizacji w kategoriach wiekowych, 
 propagowanie aktywnego spędzania czasu wolnego oraz promowanie zdrowego stylu życia, 
 wyłonienie zwycięzców dla kategorii wiekowych.  

2. Organizatorzy  
 Klub Kolarski V-MAX Mińsk Mazowiecki, 
 Miasto i Gmina Halinów, 
 Gminne Centrum Kultury w Okuniewie. 

3. Termin i miejsce zawodów  
 19 sierpnia 2012r – niedziela, godz. 15:30-17:30, 
 Zespół Parkowy przy Szkole Podstawowej w Okuniewie.  

4. Biuro wyścigu i program zawodów  
 Biuro Zawodów czynne na miejscu wyścigu w godz. 14:00-15:30, 
 start pierwszych kategorii wiekowych godz. 15:30, 
 ceremonia dekoracji zwycięzców godz. 17:30 (scena główna uroczystości „Odpust Św.Rocha”.  

5. Kategorie wiekowe  

Dziewczęta: Chłopcy: 
 6 - 10 lat  6 - 10 lat 
 11 – 14 lat  11 – 14 lat 
 15 – 17 lat  15 – 17 lat 

Kobiety Open – 18 lat i powyżej  Mężczyźni Open – 18 lat i powyżej  

6. Sposób przeprowadzenia wyścigu  
 pętla długości ok. 700 m o zróżnicowanej trudności technicznej, 
 ilość okrążeń zależna od kategorii wiekowej - szczegóły na odprawie technicznej przed startem. 

7. Warunki uczestnictwa  
 posiadanie sprawnego roweru dowolnego rodzaju,  
 posiadanie kasku sztywnego (możliwość wypożyczenia w Biurze Zawodów), 
 niepełnoletni zawodnicy startują za zgodą rodziców lub opiekuna (formularz deklaracji do wypełnienia 

dostępny w Biurze Zawodów), 

8. Opłaty startowe  
 dla wszystkich zawodników przewidziano START BEZPŁATNY. 

9. Nagrody 
 dla 3 najszybszych zawodników z każdej kategorii wiekowej przewidziano nagrody rzeczowe. 

10.Postanowienia końcowe  
 wszelkie ewentualne zmiany w sposobie przeprowadzenia wyścigu podaje organizator na odprawie 

technicznej przed startem,   
 organizator nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie szkody i wypadki powstałe podczas trwania imprezy 

wyrządzone przez lub na rzecz uczestników wyścigu i osób towarzyszących, 
 uczestnicy zobowiązują się do przestrzegania niniejszego regulaminu oraz do przestrzegania sportowych 

zasad współzawodnictwa, 
 zawodnik startujący w wyścigu wraz z przyjęciem numeru startowego automatycznie akceptuje regulamin 

oraz wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych i wizerunku dla celów promocyjnych imprezy. 

 

 

Wszystkich dodatkowych informacji udziela Jacek Tomkiewicz - Klub Kolarski V-MAX Mińsk Mazowiecki 
tel. 604 631 851, e-mail: jtomkiewicz@vp.pl. 


