Regulamin wyścigu rowerowego 2018
W zawodach będą brały udział tylko te osoby, które przyniosą podpisaną zgodę opiekunów prawnych. Bez
tego nie będzie możliwości wzięcia udziału.
Start w wyścigu rowerowym możliwy jest na dowolnym rowerze (bez wspomagania), oraz obowiązkowo
w kasku rowerowym. Osoby które nie posiadają własnego kasku otrzymają go na czas wyścigu na chwilę
przed startem.
Organizator zastrzega sobie prawo odwołania wyścigu w przypadku niekorzystnych warunków
atmosferycznych – informacja na ten temat podana zostanie do publicznej wiadomości w sobotę 29
września 2018 r. o godzinie 12.00 na stronie internetowej Gminy Jeżewo www.ug-jezewo.lo.pl oraz na
facebooku Gmina Jeżewo.
1. CEL ZAWODÓW:
– Poprawa kondycji fizycznej poprzez aktywny wypoczynek
– Połączenie sportowej rywalizacji z rekreacją i zabawą,
– Wyłonienie najlepszych zawodników
– Promowanie sportu wśród najmłodszych.
2. ORGANIZATOR:
Gmina Jeżewo, ul. Świecka 12, 86-131 Jeżewo
3. ZAPISY
Każde dziecko które chce wziąć udział w wyścigu musi być uprzednio zgłoszone przez rodzica lub opiekuna
prawnego. Zapisy możliwe będą w czwartek i piątek (27-28 września 2018 r.) w godzinach od 8.00 do
14.00 bezpośrednio w Urzędzie Gminy w pokoju nr 18 (I piętro) u Pana Emila Brzozowskiego lub
telefonicznie pod numerem 52 33 078 17 przy czym przed wyścigiem konieczne będzie podpisanie zgód na
udział dziecka w wyścigu.
4. KATEGORIE WIEKOWE I NAGRODY:
W zależności od ilości zgłoszonych dzieci organizator podzieli je na następujące kategorie:
Grupa I – dzieci rok urodzenia do 2010 r.- 2011 r. (dziewczynki/chłopcy)
Grupa II – dzieci rok urodzenia 2007 r. – 2009 r. (dziewczynki/chłopcy)
W w/w kategoriach dzieci zostaną nagrodzone za I-III miejsca.
Wszystkim uczestnikom wyścigu wręczone zostaną pamiątkowe, imienne dyplomy uczestnictwa.
Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany kategorii dziecięcych i uzasadnia to ilością uczestniczących
dzieci.
5. DYSTANS ORAZ WYŚCIG
Trasa wyścigu znajdować się będzie na terenie ulicy Spacerowej przy Hali Sportowej.
Przewidywany dystans to 500m.
Start wyścigu przewidziany jest na godzinę 13:00.
6. ZABRANIA SIĘ:
– udziału dzieci bez kasków rowerowych,
– udziału dzieci bez opieki rodziców bądź opiekunów prawnych,
– ingerencji rodziców i opiekunów prawnych w wyniki dziecięcej rywalizacji np. popychania dziecka na
trasie (obowiązują zasady „fair play” wśród najmłodszych)
– stania rodziców/opiekunów w korytarzu startowym przeznaczonym na wyścig,
Złamanie zasad skutkuje wykluczeniem dziecka z wyścigu.

