REGULAMIN
MISTRZOSTW ŚLĄSKA SZKÓŁEK KOLARSKICH
w kryterium ulicznym
Prudnik, 25 września 2016r.
IMPREZA DOFINANSOWANA ZE ŚRODKÓW MINISTERSTWA SPORTU I
TURYSTYKI
1.




2.








Organizator:
Polski Związek Kolarski
Opolski Związek Kolarski
Gmina Prudnik
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Prudniku
Cel :
wyłonienie najlepszych uczniów klas IV – VI biorących
udział w Projekcie Rozwoju Kolarstwa (w roku szkolnym
2016/2017)
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:
 Mistrzostwa zostaną rozegrane w dniu 25.09.2016 r. w
Prudniku
 Rynek, (start/meta): Zamkowa, Piastowska, Plac Wolności,
Kościuszki, II Armii Krajowej, Batorego, Damrota

4.

Uczestnictwo:
 prawo startu mają uczennice i uczniowie klas IV – VI
(w roku szkolnym 2016/2017) biorący udział w Projekcie
Rozwoju Kolarstwa ze szkółek działających na terenie
województw:
 Opolskiego
 Dolnośląskiego
 Śląskiego
 Małopolskiego
 Podkarpackiego

5.

Zgłoszenia (limit 120 zawodników)
 zgłoszenia imienne uczniów należy nadsyłać na adres:
osir-prudnik@wp.pl, na numer fax 77 4360821 w terminie do
22 września br.

 weryfikacja zgłoszeń w dniu 25.09.2016 r. w biurze
zawodów Prudnik Rynek 1 - Ratusz Miejski od godz. 8.00
 odprawa techniczna o godz. 10.30
 start godz. 11.00
6.






7.

Sposób przeprowadzenia:
wyścig zostanie rozegrany zgodnie z przepisami PZKol na
rundzie o długości 1600 m przy ruchu całkowicie
zamkniętym
kategorie wiekowe:
2005 - 2006 dziewczęta i chłopcy - 4 rundy x 1600m
2003 - 2004 dziewczęta i chłopcy - 6 rund
x 1600m
start pierwszej kategorii godz.11:00
ceremonia wręczenia nagród godz.14:30

Zasady finansowania:
 koszty organizacyjne i nagród pokrywa organizator,
 koszt dojazdu uczniów pokrywają szkoły, kluby i szkółki
kolarskie
 organizator zapewnia dla każdego uczestnika poczęstunek
"pasta party"

8.

Nagrody:
 za miejsca I - III puchary,
 za miejsca I – V medale, nagrody rzeczowe

9.






Postanowienia końcowe:
sędzią głównym zawodów jest Janusz Jagielski;
uczniowie obowiązkowo startują w sztywnych kaskach i na
rowerach z przełożeniem 46x16
za wypadki na trasie zaistniałe z winy startujących lub
osób towarzyszących – organizator nie odpowiada;
dyrektorem wyścigu jest Marek Krajewski, Dyrektor OSIR w
Prudniku tel. 77 4362563
w sprawach nie ujętych w niniejszym regulaminie decyduje
organizator w porozumieniu z Sędzią Głównym

10. Wykaz szpitali:
 Prudnickie Centrum Medyczne, 48- 200 Prudnik, ulica
Piastowska 64 tel. 77 406 78 00
ORGANIZATOR
Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji

