
Regulamin wyścigu dla szkółek kolarskich

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.

2. Organizator:
Świętokrzyska Fundacja Sportu Daleszyce
Świętokrzyski Regionalny Związek Kolarski
Urząd miasta i gminy Daleszyce
Nadleśnictwo lasy państwowe Daleszyce
biuro zawodów: Borków, plaża.

3. Termin imprezy:
22 październik 2022 r. Otwarcie biura zawodów o godzinie 8.30 – 9.30
zapisy przez stronę internetową: https://www.wynikizawodow.eu/zawody/85
do dnia 21.10.2022 r. Oraz w dniu zawodów
rozpoczęcie zawodów o godzinie 10.00.
Planowane wręczenie pucharów o godzinie 13.30

4. Szczegóły wyścigów i dystanse:
a) w ramach rywalizacji rozegrane zostaną wyścigi dla dzieci, młodzieży ze szkółek kolarskich;
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. 10.00.
e) odbędą się również zawody open dla wszystkich kategorii wiekowych szkół podstawowych.



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 
zawodników i zawodniczek w poszczególnych rocznikach;
b) w kategorii OPEN są przewidziane nagrody pieniężne.

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.

Najbliższe szpitale:
- wojewódzki szpital zespolony w kielcach, ul. Grunwaldzka 45, 25-736 kielce
tel. 41 36 71 555, 41 36 71 444
- szpital kielecki św. Aleksandra sp. Z o.o., Ul. Kościuszki 25, 25-316 kielce
tel. 41 34 17 800 
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