REGULAMIN VI PYRZYCKIEGO WYŚCIGU ROWERKOWEGO
o Puchar Burmistrz Pyrzyc Marzeny Podzińskiej

Termin: Pyrzyce, 21.05.2022 r. (sobota)
I. Informacja o imprezie
Nazwa imprezy: „VI Pyrzycki Wyścig Rowerkowy o Puchar Burmistrz Pyrzyc Marzeny Podzińskiej”.
II. Cel imprezy
1. Popularyzacja kolarstwa na terenie Pyrzyc oraz poprawa kondycji fizycznej poprzez aktywny wypoczynek.
2. Połączenie sportowej rywalizacji z rekreacją i zabawą.
3. Promowanie aktywności fizycznej i sportu wśród najmłodszych.
4. Wyłonienie najlepszych zawodników/zawodniczek wśród startujących w przewidzianych kategoriach
wiekowych.
III. Organizatorzy
1. Organizator: Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pyrzycach
2. Współorganizator imprezy: Stowarzyszenie COOLTURALNI
IV. Patronaty
1. Patronat honorowy:
Burmistrz Pyrzyc – Marzena Podzińska
Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego – Olgierd Geblewicz
2. Patronat medialny: Dwutygodnik PULS POWIATU, TVK AURA
V. Czas i miejsce startu
1. Start pierwszej grupy zawodników odbędzie się o godzinie 12:00.
2. Miejsce startu i mety: Pyrzyce, ul. Kilińskiego na jezdni (na wysokości Banku BNP PARIBAS).
3. Trasa wyścigu ulicami: Kilińskiego, Dąbrowskiego, Bankową.
4. Biuro organizacyjne mieścić się będzie w namiocie OSiR od godz.10:00 -15.00.
5. Zbiórka wszystkich zawodników na wyznaczonym miejscu przed i po zakończeniu wyścigów.
VI. Zgłoszenia i warunki uczestnictwa
1. Zgłoszenia przyjmowane będą w dniu wyścigów tj. 21.05.2022 r., od godz.10:00 w biurze zawodów w miejscu
imprezy (Plac Ratuszowy 1).
2. Warunkiem przyjęcia przez Organizatora zgłoszenia uczestnictwa zawodnika w wyścigach jest wypełnienie
w sposób prawidłowy, czytelny i kompletny odpowiedniego formularza zgłoszeniowego - zgody
rodziców/opiekunów prawnych na udział dziecka / podopiecznego w VI Pyrzyckim Wyścigu Rowerkowym.
3. Zgłoszenie uczestnictwa zawodnika poprzez wypełnienie przez rodziców/opiekunów prawnych i przyjęcie
oświadczenia przez Organizatora jest równoznaczne z wyrażeniem i podpisaniem zgody: „Wyrażam zgodę na
gromadzenie i przetwarzanie moich danych osobowych, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku oraz ustawą o ochronie danych osobowych
z dnia 10 maja 2018 r. (Dz. U. z 2018. poz. 1000) dla potrzeb związanych z „VI Pyrzyckim Wyścigiem
Rowerkowym o Puchar Burmistrz Pyrzyc Marzeny Podzińskiej”. Mam prawo do wglądu i aktualizacji moich
danych osobowych.
4. Warunkiem uczestnictwa zawodnika jest zapoznanie się, akceptacja i bezwzględne stosowanie do zapisów
niniejszego Regulaminu przez rodziców/opiekunów prawnych dziecka/podopiecznego.
5. Rodzice/opiekunowie prawni składają oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych dziecka i wyrażają
zgodę na jego uczestnictwo w wyścigach wyłącznie na własną odpowiedzialność.
6. Każdy zawodnik startuje na odpowiedzialność rodziców lub opiekunów prawnych, którzy złożyli
Organizatorowi stosowne oświadczenie poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego – zgody

rodziców/opiekunów prawnych na udział na udział dziecka / podopiecznego w VI Pyrzyckim Wyścigu
Rowerkowym.
7. Zawodnik obowiązany jest do jazdy w atestowanym zapiętym kasku sztywnym. Brak kasku eliminuje ze
startu.
8. Ubezpieczenie od urazów i kontuzji pozostaje w gestii zainteresowanych rodziców / prawnych opiekunów
uczestników wyścigu.
9. Brak spełnienia powyższych warunków skutkować będzie niedopuszczeniem niepełnoletniej osoby do udziału
w wyścigach.
VII. Kategorie wiekowe uczestników
1. SZKRABIĄTKA (w podziale na dziewczynki i chłopców) – rocznik 2018 i młodsze / odcinek prosty 200 m/
rowerki biegowe oraz rowerki 2,3, 4-kołowe
2. SZKRABY (w podziale na dziewczynki i chłopców) – roczniki 2017-2016 / 2 odcinki proste "tam i z powrotem"
razem 400 m / rowerki biegowe oraz rowerki 2, 3 i 4-kołowe
3. SMYKI (w podziale na dziewczynki i chłopców) – roczniki 2015-2014 / 1 okrążenie 600 m / rowery 2 i 3kołowe
4. MŁODZIKI (w podziale na dziewczynki i chłopców) – roczniki 2013-2012 / 2 okrążenia – razem 1200 m / tylko
rowery 2-kołowe
5. JUNIORZY (w podziale na dziewczynki i chłopców) – roczniki 2011-2010 / 3 okrążenia – razem 1800 m / tylko
rowery 2-kołowe
Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany kategorii dziecięcych na każdej edycji i uzasadnia to specyfiką każdej
edycji wyścigu, w tym ilością uczestniczących dzieci. Informacje o ewentualnych zmianach przekaże spiker
prowadzący wyścig.
Organizator będzie modyfikował długość trasy, w zależności od wieku dzieci oraz warunków atmosferycznych
panujących w dniu wyścigu (np. obfite opady deszczu).
VIII. Program wyścigów, organizacja startu
Godz. 10.00 – Przyjmowanie zgłoszeń uczestników w biurze zawodów w miejscu imprezy
Godz. 11.55 – Oficjalne otwarcie Wyścigu przez Burmistrz Pyrzyc Marzenę Podzińską oraz Dyrektor OSiR Ewę Hancz
Godz. 12.00 ROZPOCZĘCIE WYŚCIGÓW WG KATEGORII WIEKOWYCH:
1. 200 m
Szkrabiątka – dziewczynki, rocznik 2018 i młodsze/ 1 odcinek prosty /rowerki biegowe oraz rowerki
2,3, 4-kołowe
2. 200 m
Szkrabiątka – chłopcy, rocznik 2018 i młodsze/ 1 odcinek prosty /rowerki biegowe oraz rowerki 2,3,
4-kołowe
3. 400 m
Szkraby – dziewczynki, roczniki 2017-2016 / 2 odcinki proste "tam i z powrotem"/ rowerki biegowe
oraz rowerki 2, 3 i 4-kołowe
4. 400 m
Szkraby – chłopcy, roczniki 2017-2016 / 2 odcinki proste "tam i z powrotem"/ rowerki biegowe oraz
rowerki 2, 3 i 4-kołowe
Dekoracja: Szkrabiątka i Szkraby.
5. 600 m
Smyki – dziewczynki, roczniki 2015-2014 / 1 okrążenie / rowery 2 i 3-kołowe
6. 600 m
Smyki – chłopcy, roczniki 2015-2014 / 1 okrążenie / rowery 2 i 3-kołowe
7. 1200 m
Młodziki – dziewczynki, roczniki 2013-2012 / 2 okrążenia / tylko rowery 2-kołowe
8. 1200 m
Młodziki – chłopcy, roczniki 2013-2012 / 2 okrążenia / tylko rowery 2-kołowe
9. 1800 m
Juniorzy – dziewczynki, roczniki 2011-2010 / 3 okrążenia / tylko rowery 2-kołowe
10.1800 m
Juniorzy – chłopcy, roczniki 2011-2010 / 3 okrążenia – razem 1800 m / tylko rowery 2-kołowe
Dekoracja: Smyki, Młodziki, Juniorzy.
Losowanie nagród i niespodzianek.
Zakończenie wyścigu.

IX. Nagrody
1. Na mecie każdy uczestnik otrzyma złoty medal.
2. Zwycięzcami we wszystkich kategoriach w podziale na dziewczynki i chłopców zostaną zawodnicy, którzy
w najkrótszym czasie przejadą przewidziany dystans.
3. Za zdobycie miejsca I - VI w każdej kategorii wiekowej w podziale na dziewczynki i chłopców zawodnicy
otrzymują pamiątkowe puchary/statuetki (ewentualnie nagrody rzeczowe ufundowane przez sponsorów).
4. Dodatkowo spośród uczestników rozlosowane zostaną nagrody rzeczowe i niespodzianki ufundowane przez
sponsorów.
5. Wśród wszystkich uczestników, którzy pokonali trasę wyścigu przypisaną do swojej kategorii wiekowej,
rozlosowane zostaną atrakcyjne nagrody – wysokiej klasy rowery. Losowanie odbędzie się 5 razy – po jednym
razie dla każdej kategorii wiekowej (bez podziału na dziewczynki i chłopców):
6. Losowanie nagród rozpocznie się po dekoracji Smyków, Młodzików i Juniorów przed oficjalnym zakończeniem.
7. Po wylosowaniu kuponu z numerem startowym – prowadzący wywoła osobę z imienia i nazwiska
z przypisanym numerem na liście startowej podczas rejestracji. Osoba ta powinna się zgłosić z rodzicem /
opiekunem prawnym do miejsca losowania w ciągu dwóch minut. Po upływie tego czasu losowanie będzie
powtórzone (bez udziału wcześniej wylosowanego kuponu). Losowanie będzie kontynuowane aż do
rozstrzygnięcia. Podstawą do wydania nagrody będzie zgłoszenie się z pełnoletnim opiekunem.
8. W razie braku możliwości odebrania nagrody w dniu zawodów, będzie ją można odebrać w sekretariacie OSiR
do dnia 31.08.2022r.
X. Postanowienia i informacje końcowe
1. Organizator ma prawo odmówić startu osobom, które w jawny sposób szerzą nienawiść, rasizm,
dyskryminację osób i grup społecznych; są pod wpływem alkoholu lub środków odurzających lub swoim
zachowaniem wpływają na zgorszenie dzieci i młodzieży.
2. Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania Regulaminu, ogólnych zasad bezpieczeństwa i stosowania się do
poleceń organizatorów i służb porządkowych.
3. Zawodnicy zobowiązani są do przypięcia numeru startowego - w widocznym miejscu z przodu.
4. Rodzice oraz opiekunowie zawodników biorących udział w imprezie zobowiązani są do wyrażenia zgody na
wykorzystanie ich wizerunku w materiałach informacyjnych i reklamowych Organizatora.
5. Organizator nie ubezpiecza zawodników od następstw nieszczęśliwych wypadków.
6. Uczestnicy wyścigów muszą zachować szczególną ostrożność na całej trasie wyścigu.
7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki na trasie wyścigów.
8. Uczestnicy startują na odpowiedzialność rodzica/opiekuna prawnego.
9. Organizator z Komisją Sędziowską mają wyłączne prawo do interpretacji niniejszego Regulaminu oraz do jego
zmian, jak i podejmowania decyzji w kwestiach nie objętych Regulaminem.
10. ZABRANIA SIĘ:
a. udziału dzieci bez kasków rowerowych,
b. udziału dzieci bez opieki rodziców / opiekunów prawnych,
c. ingerencji rodziców i opiekunów prawnych w wyniki dziecięcej rywalizacji np. popychania dziecka na trasie
(obowiązują zasady „fair play” wśród najmłodszych),
d. przebywania rodziców/opiekunów w korytarzu startowym przeznaczonym na wyścig,
Złamanie powyższych zasad skutkuje wykluczeniem dziecka z wyścigu.

Dzieci zostaną dopuszczone do udziału w wyścigach WYŁĄCZNIE za pisemną zgodą
rodziców /opiekunów prawnych.
NUMER STARTOWY, KTÓRY OTRZYMUJĄ UCZESTNICY NALEŻY ZDAĆ W BIURZE ZAWODÓW
PO ZAKOŃCZENIU IMPREZY.

