
   
 

REGULAMIN 
Świętokrzyskiej Ligi Szkółek Kolarskich 2017 

 

 

 
1.Organizatorzy: 

Świętokrzyski Regionalny Związek Kolarski 

 

2.Cel imprezy: 

- Wyłonienie najlepszych zawodników ze szkółek kolarskich województwa świętokrzyskiego w 

sezonie 2017 

- Wyłonienie najlepszej szkółki kolarskiej województwa świętokrzyskiego w sezonie 2017 

- Popularyzacja sportu kolarskiego wśród młodzieży  

- Popularyzacja sportu kolarskiego jako formy aktywnego spędzania czasu wolnego 

 

3.Termin i miejsce zawodów: 

- 01.05.2017 – Daleszyce 

- 21.05.2017 – Kielce 

- 04.06.2017 – Piekoszów 

- 01.07.2017 – Bieliny 

- 17.09.2017 – Piekoszów 

 

4.Uczestnictwo: 

Prawo startu mają dziewczynki i chłopcy urodzeni w latach 2004, 2005, 2006 (6 kategorii 

+drużynowa) należące do szkółek kolarskich w województwie świętokrzyskim.  

 

6.Punktacja: 

Punkty zdobywają tylko zawodnicy ze szkółek kolarskich z województwa świętokrzyskiego 

(zawodnicy z innych województw są pomijani). Zawodnicy będą zdobywać punkty wg klucza: 

1 miejsce – 10 pkt. 

2 miejsce – 7 pkt. 

3 miejsce – 5 pkt. 

4 miejsce – 4 pkt. 

5 miejsce – 3 pkt. 

6 miejsce – 2 pkt. 

7 miejsce – 1 pkt. 

kolejni zawodnicy, którzy ukończyli wyścig – 1pkt. 

Do klasyfikacji generalnej będą się liczyć 4 najlepsze wyniki z 5 wyścigów. W przypadku równej 

ilości punktów decydujące będzie lepsze miejsce w zawodach finałowych.. 

Do klasyfikacji drużynowej na każdym wyścigu będą dodawane punkty najwyżej sklasyfikowanego 

zawodnika z danej szkółki kolarskiej w poszczególnych kategoriach. W przypadku równej ilości 

punktów decydująca będzie większa liczba pierwszych miejsc w klasyfikacji indywidualnej, gdy 

nadal będzie remis to następnie liczba drugich, trzecich i aż do rozstrzygnięcia. 

 
7. Nagrody:  

Organizator poinformuje o nagrodach w osobnym komunikacie. 



   
 

8. Postanowienia końcowe: 

- Poszczególne wyścigi będą się odbywać wg regulaminu danej imprezy 

- Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu i miejsca rozgrywania wyścigów, jak również 

zmniejszenia lub powiększenia ich liczby, o czym poinformuje szkółki kolarskie 

- Wyścigi przeprowadzone zostaną zgodnie z przepisami P.Z.Kol. 

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

ustawowy 

- Organizatorzy nie odpowiadają  za spowodowane wypadki i rzeczy zaginione 

- 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 Świętokrzyską Ligę Szkółek 

Kolarskich, 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  

- Regulamin zatwierdzono przez Świętokrzyski Regionalny Związek Kolarski w Kielcach 

14.04.2017 r. 

 

 

 
 


