FINAŁ WOJEWÓDZKI W-M SZS
W KOLARSTWIE GÓRSKIM DZIEWCZĄT I CHŁOPCÓW
IGRZYSKA DZIECI
IGRZYSKA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ

ORGANIZATOR:
Warmiosko-Mazurski Szkolny Związek Sportowy
WSPÓŁORGANIZATORZY:
Miejski Ośrodek’’ Zatoka’’ w Braniewie
Braniewski Uczniowski Klub Sportowy’’ Maratooczyk’’ przy ZSZ w Braniewie
Stowarzyszenie’’ Nasze Braniewo NBR 2006 ‘’

TERMIN ZAWODÓW :
16.10.2021
MIEJSCE ZAWODÓW :
Start i meta wyznaczone zostały na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu przy ul. Botanicznej 4

KONTAKT :
M.Ingielewicz tel: 509-958-546

TERMIN ZGŁOSZEO :

KATEGORIE
- Igrzyska Dzieci rocznik 2009 i młodsi - Dzieci pokonują jedną pętlę za wyłączną zgodą i przy
udziale rodzica(prawnego opiekuna). Wyścig bez nagród, za ukooczenie dzieci otrzymują
medale.
- Igrzyska Młodzieży Szkolnej rocznik 2007-2008 - klasy- VII-VIII – dziewczęta dwie pętle,
chłopcy trzy pętle

PROGRAM ZAWODÓW
9 00– 10.30 – weryfikacja zawodników i przegląd techniczny rowerów
10 40- start wyścig –Igrzyska Dzieci
11.00 – start szkoły podstawowe Igrzyska Młodzieży Szkolnej –dziewczęta
12.00 – start szkoły podstawowe Igrzyska Młodzieży Szkolnej –chłopcy

ZGŁOSZENIA
1.Przypominamy szkołom o konieczności rejestracji i zgłoszenia do zawodów
przez system SRS : www.srs.pl
2. W przypadku małej ilości zawodników może nastąpić połączenie kategorii i
wspólny start.
UCZESTNICTWO

1. W zawodach mogą brad udział zawodnicy, którzy dostarczą pisemną zgodę rodziców na
udział w tych zawodach, zawody zostaną rozegrane w konkurencji: wyścig terenowy ze
startu wspólnego.
2. Posiadają sprawny technicznie rower MTB (dwa hamulce).
3. Posiadają sztywny kask rowerowy.
4. Warunkiem startu jest stawienie się do weryfikacji do godziny 10.30 w dniu zawodów i
odebranie numeru startowego.
5. Organizator nie ubezpiecza zawodników na czas zawodów i nie ponosi
odpowiedzialności za rzeczy zgubione.
6. Zawodnicy startujący w zawodach mają obowiązek zachowad wszelkie środki ostrożności.
7. Zawodnicy zobowiązani są do bezwzględnego wykonywania wszystkich poleceo
wydawanych przez służby porządkowe, które koordynują i zabezpieczają trasę zawodów.
8. Zawodnicy podczas zawodów stosują zasadę ,,Fair Play”.
9. Warunkiem sklasyfikowania jest przejechanie po oznaczonej trasie i ukooczenie wyścigu.
Wyścig kooczy się w momencie dojechania do mety przez pierwszego zawodnika. Pozostali
zawodnicy kooczą wyścig pomimo że, nie przejechali wszystkich okrążeo wyznaczonych przez
organizatora i zostają sklasyfikowani na miejscach na których dojechali do mety.
10. Podczas trwania wyścigu obowiązuje całkowity zakaz jeżdżenia po trasie.

NAGRODY

W klasyfikacji indywidualnej za miejsca od I do III ( w każdej kategorii) – puchary.

POSTANOWIENIA KOOCOWE

1. Zawodnicy obowiązkowo startują w kaskach ochronnych.
2. Wszyscy uczestnicy biorący udział w zawodach , startują na własną odpowiedzialnośd i nie
będą wnosid żadnych roszczeo w stosunku do organizatorów w razie zaistnienia zdarzeo
losowych podczas trwania imprezy.
3. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwośd zmian w regulaminie, o których zobowiązani są
poinformowad wszystkich uczestników przed rozpoczęciem imprezy.
4. Ewentualne sprawy sporne wynikające z niniejszego regulaminu rozpatrywad będzie
zespół odwoławczy powołany przez org
UWAGI:
•
Prosimy o przybycie minimum 15 minut przed rozpoczęciem zawodów,
•
Opiekun zespołu dostarcza w dniu zawodów listę startową zawodników z podpisem dyrektora oraz
opiekuna - brak któregokolwiek podpisu spowoduje wykluczenie z zawodów,
•
Uczniowie OBOWIĄZKOWO muszą posiadad ważną legitymacje szkolną w przypadku braku leg. uczeo nie
będzie dopuszczony do zawodów,
•
Prosimy o telefoniczne potwierdzenie udziału w zawodach do 11.06.2021r

•

Rejestracja i zgłoszenia do zawodów przez system www.srs.pl

•

Oświadczenie o stanie zdrowie zawodników podpisuje trener

Zawody są współfinansowane przez Ministerstwo Sportu i Turystyki oraz realizowane przy
wsparciu finansowym Samorządu Województwa Warmiosko-Mazurskiego

Przewodniczacy W-M SZS
Dariusz Marchlewski

