REGULAMIN
Olimpiady świętokrzyskiej
Piekoszów, 16 września 2022r.

1. Organizator:
 Domin Sport, ul. Wiśniowa 17, 26-100 Włoszczowa
 Świętokrzyski Regionalny Związek Kolarski,
ul. I. Paderewskiego 4D/2, 25-017 Kielce
2. Cel :
 wyłonienie najlepszych zawodników województwa świętokrzyskiego
 ocena nabytych umiejętności w zakresie jazdy na rowerze
 promocja prozdrowotnych, edukacyjnych i wychowawczych wartości sportu
 upowszechnianie sportu wśród uczniów szkół podstawowych
 poprawa ogólnej sprawności fizycznej uczniów
 przeciwdziałanie patologii wśród dzieci i młodzieży
 rywalizacja rówieśnicza i sportowa zgodnie z zasadami fair play
3. Termin i miejsce:

Olimpiada w kolarstwie rozegrana zostanie w dniu 16.09.2022 r. w Piekoszowie.
4. Uczestnictwo:
prawo startu mają uczennice i uczniowie Szkółek Kolarskich z woj. świętokrzyskiego
urodzeni w latach 2008-2011
Kategorie, w których zostaną przeprowadzone zawody to:
Dziewczynki:
Rocznik 2008 i 2009 (młodziczka)
Rocznik 2010 i 2011 (żakini)
Chłopcy:
Rocznik 2008 i 2009 (młodzik)
Rocznik 2010 i 2011 (żak)
uczestnicy startują na rowerach MTB
Uczestnicy zobowiązani są posiadać:
- dokument potwierdzający tożsamość (np. legitymację szkolną, dowód, paszport lub inny ze
zdjęciem)
- pisemną zgodę rodziców na udział w zawodach sportowych
- pisemną zgodę rodziców na przetwarzanie danych osobowych
Opiekunowie ekip – trenerzy składają przed zawodami deklarację odpowiedzialności
cywilnej i prawnej. Organizatorzy zastrzegają możliwość nie dopuszczenia do zawodów
zawodnika i Szkółki, który nie posiada do okazania sędziemu w/w dokumentów.
5. Zgłoszenia:
 zgłoszenia imienne uczniów (imię i nazwisko, szkółka, data ur.) do dnia 15.09.2022
poprzez stronę: www.wynikizawodow.eu.
 Zapisy możliwe również w dniu imprezy w biurze zawodów
 weryfikacja zgłoszeń w dniu 16.09.2022 r. w biurze zawodów od godz. 8.30-9.30
 odprawa techniczna o godz. 10.00
 kolejność startów:

10.30 - Start rocznika dziewczynki 2010 i 2011.
11.00 - Start rocznika chłopcy 2010 i 2011
11:30 - Start rocznika dziewczynki 2008 i 2009.
12:30 - Start rocznika chłopcy 2008 i 2009.
13:30 - Ceremonie dekoracji.
 wyniki będą dostępne na stronie www.wynikizawodow.eu
6. Sposób przeprowadzenia:
Zawody zostaną przeprowadzone zgodnie z przepisami PZKol. i będą odbywać się na trasie
okrężnej, prowadzonej trasami leśnymi. Długość jednego okrążenia wynosić będzie od 1 do
2 km. Ilość okrążeni uzależniona będzie od specyfiki trasy, warunków atmosferycznych i
ilości zgłoszonych zawodników w poszczególnych kategoriach. Trasy zostaną specjalnie
oznaczone i przygotowane w trosce o bezpieczeństwo uczestników. Uczestnicy otrzymają
napoje, batony regeneracyjne oraz posiłek regeneracyjny. Nad zawodami czuwać będą
sędziowie, obsługa medyczna i obsługa techniczna dbająca o bezpieczeństwo podczas
zawodów. Powstanie również miasteczko zawodów, w którym znajdzie się biuro zawodów,
gdzie zawodnicy będą potwierdzać obecność i zdawać dokumenty.
Ostateczne zatwierdzenie dystansów oraz grup kategorii nastąpi na odprawie technicznej
wraz z opiekunami. Zawodnicy zdublowani kończą razem ze zwycięzcą. Organizator
zastrzega sobie prawo łączenia kategorii w przypadku małej frekwencji zawodników. W
przypadku łączenia kategorii czas startu może zostać przyspieszony w stosunku do w/w.

7. Zasady finansowania:
 koszty organizacyjne zawodów pokrywa firma Domin Sport a koszt dojazdu i
wyżywienia pokrywają startujące szkółki kolarskie
8. Ceremonia dekoracji i nagrody:
 dekoracja najlepszych zawodników i zawodniczek po zakończeniu wyścigu
 zawodnicy i zawodniczki odbierający nagrody są zobowiązani do stawienia się
do dekoracji w strojach sportowych i odbioru nagród osobiście
 w kategorii dziewcząt i chłopców za miejsca I – III puchary, medale, dyplomy
 medale okolicznościowe dla wszystkich uczestników; gadżety dla wszystkich
uczestników.
9. Postanowienia końcowe:
 skład komisji sędziowskiej wyznacza Kolegium Sędziów ŚRZKol. w Kielcach
 uczniowie obowiązkowo startują w sztywnych kaskach;
 za wypadki na trasie zaistniałe z winy startujących lub osób towarzyszących –
organizator nie odpowiada;
 Uczestnik wyścigu wyraża zgodę na publiczne ogłoszenie wyników wyścigu oraz na
publiczne podanie jego danych osobowych w postaci imienia i nazwiska. Organizator oraz sponsorzy są uprawnieni do wykorzystania wizerunku, wypowiedzi
i danych osobowych poszczególnych uczestników biorących udział w zawodach,
przy czym wizerunek i dane te, będą wykorzystywane w materiałach promujących
wyścig i wydarzenia towarzyszące wyścigowi (prasa, radio, telewizja, internet,
materiały graficzne). Uczestnikom oprócz nagród nie przysługują żadne dalsze
gratyfikacje, w szczególności wynagrodzenie z tytułu wykorzystania wizerunku,
wypowiedzi i danych osobowych poszczególnych zawodników
 Dyrektorem wyścigu jest Konrad Ulanicki, kom. 503 775 773

 W sprawach nie ujętych w niniejszym regulaminie decyduje sędzia główny
w porozumieniu z organizatorem;

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

ORGANIZATOR

