REGULAMIN WYŚCIGU ROWEROWEGO „Szlakiem Zamoyskiego”

Uczestnictwo i prawo startu:
1. Wyścig rowerowy jest przeznaczony dla młodzieży uprawiającej turystykę rowerową
o dobrym przygotowaniu kondycyjnym, oraz brakiem przeciwwskazań zdrowotnych
do brania udziału w tego typu wyścigach poprzez złożenie organizatorom zgłoszenia
i pisemnej zgody rodziców .
2. Organizator dopuszcza udział w wyścigu rowery o kołach 20,24,26,28 calowych
z kierownicą prostą.
3. Każdy uczestnik wyścigu obowiązkowo musi posiadać kask ochronny typu twardego
4. Do startu dopuszczeni są uczniowie ze szkół z terenu Gminy Potok Wielki
Kategorie wiekowe
1 Szkoła Podstawowa
 dziewczęta
 chłopcy

klasa IV - VI

klasa IV - VI

2 Gimnazjum
 dziewczęta
 chłopcy

klasa I - III

klasa I – III

Cel wyścigu “Szlakiem Zamoyskiego”
1 Popularyzacja turystyki rowerowej
2 Propagowanie zdrowego trybu życia, aktywnego wypoczynku i rekreacji
3 Prezentacja walorów krajoznawczych dawnego szlaku Zamoyskiego i Lasów Janowskich.
Organizatorzy
Wójt Gminy Potok Wielki
Gminny Ośrodek Kultury w Potoku Wielkim
Sposób przeprowadzenia wyścigu i zgłoszenia do udziału
1 Podczas trwania wyścigu zawodnicy poruszać się będą po drogach publicznych przy
zamkniętym ruchu drogowym przez Policję i Straż Pożarną ,na trasie wyścigu występują
różne typy nawierzchni.( asfaltowa , szutrowa , piaskowa )

2 Zgłoszenia do udziału w wyścigu należy kierować do nauczycieli Wychowania Fizycznego
w danej placówce szkoły .
3 Zgłoszenia będą przyjmowane od 10.08.2017 do 18.08.2017 r.
Data, godzina wyścigu i nagrody
1 Wyścig rozpocznie się 20.08.2017 (niedziela) o godzinie 13.30 w miejscowości Maliniec
2 Nagrody w postaci pucharów i upominków wręczane będą w kategoriach
 Szkoła

Podstawowa , dziewczyny I -III miejsce , chłopcy I – III miejsce

 Gimnazjum

, dziewczyny I – III miejsce , chłopcy I – III miejsce

3 Odpowiedzialnymi za wyniki zawodników będzie komisja sędziowska
4 Po zakończeniu wyścigu dla wszystkich zawodników i ich opiekunów zostanie
przygotowany posiłek regeneracyjny.
Kontakt: GOK Potok Wielki tel .15 8740225 email : gokpotok@interia.pl
Strona internetowa www.gokpotokwielki.pl

