
 

 

 

REGULAMIN WYŚCIGU  

„SZUKAMY NASTĘPCÓW OLIMPIJCZYKÓW ŚWIĘTOKRZYSKICH” 

OTWARTE MISTRZOSTWA KIELC SZKÓŁ PODSTAWOWYCH 
 

1. CEL IMPREZY: 

• Propagowanie zdrowego trybu życia, aktywnego wypoczynku i rekreacji; 

• Popularyzacja kolarstwa i turystyki rowerowej; 

• Umożliwienie współzawodnictwa zawodników poprzez połączenie sportowej rywalizacji z rekreacją. 

• Wyłonienie Mistrzów Kielc Szkół Podstawowych 

 

2. ORGANIZATOR: 

MKS Cyclo-Korona Kielce, ul. Szczepaniaka 29, 25-118 Kielce. 

Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego 

Świętokrzyski Regionalny Związek Kolarski 

Biuro zawodów: Kielce –parking przy ul. Leszka Drogosza 

3. TERMIN IMPREZY:  

7 października 2022 r. Otwarcie biura zawodów o godzinie 8.00 – 10.00  

Zapisy przez stronę internetową https://www.wynikizawodow.eu/zawody/84 do dnia 6.10.2022 r. oraz 

w dniu zawodów 

Rozpoczęcie zawodów o godzinie 10.00.  

Planowane wręczenie pucharów o godzinie 13.00 

4. SZCZEGÓŁY WYŚCIGÓW I DYSTANSE: 

a) W ramach rywalizacji rozegrane zostaną wyścigi dla dzieci i młodzieży; 

b) Wyścigi rozegrane zostaną w kategoriach wiekowych: 

- Rocznik 2012 – chłopcy, dziewczęta, 

- Rocznik 2011 – chłopcy, dziewczęta, 

- Rocznik 2010 – chłopcy, dziewczęta, 



 

 

 

- Rocznik 2009 – chłopcy, dziewczęta, 

- Rocznik 2008 – chłopcy, dziewczęta 

c) Jedna runda będzie miała około 2 km; 

d) Ilość okrążeń dla poszczególnych grup zostanie ustalona w dniu zawodów i zostanie ogłoszona            

podczas odprawy przez sędziego  o godz. 9.45. 

5. WARUNKI UCZESTNICTWA: 

a) Kolarskie wyścigi dla amatorów, dzieci i młodzieży to ogólnodostępna impreza rowerowa rozgrywana 

we wskazanym powyżej terminie i miejscu; 

b) Uczestnikiem może być osoba, której w dniu zawodów formularz zgłoszeniowy wypełni opiekun 

prawny, który będzie sprawował opiekę nad uczestnikiem w dniu zawodów; 

c) Każdy uczestnik musi również dostarczyć pisemne oświadczenie opiekuna prawnego, który wyrazi 

zgodę na udział dziecka w zawodach; 

d) Każdy uczestnik musi posiadać aktualne ubezpieczenie. 

6. NAGRODY: 

a) Organizator przewiduje medale dla wszystkich uczestników oraz puchary dla trzech najlepszych za-

wodników i zawodniczek w poszczególnych rocznikach; 

7. INFORMACJE KOŃCOWE: 

a) Wypełnienie i podpisanie formularza oznacza akceptację niniejszego regulaminu; 

b) W sytuacja spornych ostateczną decyzję podejmuje Organizator; 

c) Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. 

 


