
 

 

 

REGULAMIN  

Wyścig Szkółek Kolarskich o Puchar Zbigniewa Piątka                          

Wójta Gminy Piekoszów 
 

1. CEL IMPREZY: 

• Propagowanie zdrowego trybu życia, aktywnego wypoczynku i rekreacji; 

•  Promocja Gminy Piekoszów 

• Popularyzacja kolarstwa i turystyki rowerowej; 

• Umożliwienie współzawodnictwa zawodników poprzez połączenie sportowej rywalizacji z rekreacją. 

2. ORGANIZATOR: 

Biblioteka Centrum Kultury w Piekoszowie, ul. Częstochowska 66, 26-065 Piekoszów 

Biuro zawodów: Piekoszów, Boisko za budynkiem remizy OSP, ul. Plac Niepodległości                                   

tel.: 796 999 767.  

3. TERMIN IMPREZY:  

08 września 2018 r. Otwarcie biura zawodów o godzinie  8,00. Rozpoczęcie zawodów o godzinie 10. 

Trasa     okrężna .  Kolejne  roczniki będą startować w kolejności podanej poniżej. Planowane zakoń-

czenie       o godzinie 13,30. 

Zapisy drogą e-mail srzkol.kielce@gmail.com do dnia 05.09.2018 

 

4. SZCZEGÓŁY WYŚCIGÓW I DYSTANSE: 

a) W ramach rywalizacji rozegrane zostaną wyścigi dla dzieci, młodzieży ze szkółek kolarskich; 

b) Szczegółowe dane dotyczące poszczególnych wyścigów (kolejność): 

- Rocznik 2007 – chłopcy około 4 km na wyznaczonych rundach; 

- Rocznik 2007 – dziewczęta około 3 km na wyznaczonych rundach; 
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- Rocznik 2006 – chłopcy około 6 km na wyznaczonych rundach; 

- Rocznik 2006 – dziewczęta około 4 km na wyznaczonych rundach; 

- Rocznik 2005 – chłopcy około 8  km na wyznaczonych rundach; 

- Rocznik 2005 – dziewczęta około 6 km na wyznaczonych rundach; 

- Rocznik 2004 – chłopcy około 11 km na wyznaczonych rundach; 

- Rocznik 2004 – dziewczęta około 9 km na wyznaczonych rundach. 

c) Jedna runda będzie miała około 1 km; 

 

d) Opisane powyżej dystanse mogą się różnić o kilkadziesiąt metrów. 

5. WARUNKI UCZESTNICTWA: 

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

na 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) Wręczone zostaną również puchary dla poszczególnych szkółek po podliczeniu wyników z każdej 

kategorii; 

d) Wypełnienie i podpisanie formularza oznacza akceptację niniejszego regulaminu; 

e) W sytuacja spornych ostateczną decyzję podejmuje Organizator. 

 



 

 

 

 

7, POSTANOWIENIA KOŃCOWE: 

- Wyścig przeprowadzony zostanie zgodnie z przepisami P.Z.Kol. 

-Wyścig jest zaliczany do Challenge Ś.R.Z. Kolarskiego. 

-Odpowiedzialność za start dziecka w zawodach ponosi opiekun/trener lub przedstawiciel ustawowy. 

-Każdy zawodnik zobowiązany jest przestrzegać przepisy ruchu drogowego. 

-Organizatorzy nie odpowiadają za spowodowanie wypadków i rzeczy zaginione. 

-Uczestnik wyścigu wyraża zgodę na publiczne ogłoszenie wyników wyścigu oraz publiczne podanie 

danych osobowych w postaci imienia i nazwiska. 

-Organizator oraz sponsorzy są uprawnieni do wykorzystywania 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. 

-W kwestiach spornych decyduje organizator w porozumieniu z Komisją Sędziowską. 

-Odpowiedzialnym za przeprowadzenie zawodów jest Biblioteka Centrum Kultury w Piekoszowie  

-Regulamin zatwierdzono przez Świętokrzyski Regionalny Związek Kolarski w Kielcach. 

SZPITALE; 

-Szpital Miejski ul. Kościuszki 25 Kielce tel. 41 3446743 

-Szpital Wojewódzki Zespolony ul. Grunwaldzka 45 Kielce tel. 41 3671200 

UWAGA: Wszyscy zawodnicy mają obowiązek przestrzegać zasad bezpieczeństwa ruchu drogowego 

jak każdy uczestnik dróg. 

 


