Czar2kółek
REGULAMIN
Zawody rowerowe dla dzieci ze szkół podstawowych
pn. „Czar 2 kółek”
I.

II.

•
•
•
•

Cel imprezy:
Zwiększenie zainteresowania dzieci jazdą na rowerze
Poprawa kondycji i sprawności ruchowej dzieci
Popularyzacja imprez sportowo-rekreacyjnych ze wskazaniem na imprezy rowerowe
Propagowanie zdrowego stylu życia i aktywnego wypoczynku

•

Organizator:
Wydział Promocji, Sportu i Turystyki Urzędu Miasta Bydgoszczy

III.

•

Termin i miejsce zawodów:
Zawody zostaną rozegrane w formie eliminacji strefowych, zakończonych
Wielkim Finałem. Wyścigi rowerowe będą się odbywać na bieżniach lub torach
bydgoskich stadionów sportowych według poniższego programu:
Eliminacje strefowe w dniach 27-28.05.2011r.
Stadion „Gwiazda”, ul. Bronikowskiego 45
sobota 28.05.2011r. w godz. 15.00 - 17.00
SP nr 10, SP nr 12, SP nr 13, SP nr 16, SP nr 18, SP nr 34, SP nr 35, SP nr 40,
SP nr 45, SP nr 48, SP nr 64

•

Stadion „Polonia”, ul. Sportowa 2
sobota 28.05.2011r. w godz. 10.00 - 13.00
SP nr 2, SP nr 14, SP nr 15, SP nr 20, SP nr 31, SP nr 32, SP nr 37, SP nr 39,
SP nr 47, SP nr 58, Niepubliczna SP nr 1.

•

Stadion „Chemik”, ul. Glinki 79
piątek 1 27.05.2011r. w godz . 10.00 – 13.00
SP nr 22, SP nr 25, SP nr 26, SP nr 28, SP nr 38, SP nr 41, SP nr 46, SP nr 56,
SP nr 57, SP nr 60, SP nr 61, SP nr 62, SP nr 63, Katolicka SP im. Św.Wojciecha

•

Stadion CWZS „Zawisza” ul. Sielska 12a (Fordon)
piątek 1 27.05.2011r. w godz . 10.00 – 13.00
SP nr 4, SP nr 9, SP nr.19, SP nr 27, SP nr 43, SP nr 65, SP nr 66, SP nr 67,
SP Towarzystwa Salezjańskiego
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•
IV.

Wielki Finał dnia 16.06.2011r. w godz.11.00 – 13.00
Stadion „Zawisza” im. Zdzisława Krzyszkowiaka w Miejskim Kompleksie
Sportowym ul. Gdańska 163
Warunki uczestnictwa:
1. Zawody skierowane są do uczniów szkół podstawowych znajdujących się na terenie
Miasta Bydgoszczy.
2. Zawody rozegrane zostaną w sześciu kategoriach wiekowych:
a) dzieci urodzone w 2003 roku (I klasa),
b) dzieci urodzone w 2002 roku (II klasa),
c) dzieci urodzone w 2001 roku (III klasa),
d) dzieci urodzone w 2000 roku (IV klasa),
e) dzieci urodzone w 1999 roku (V klasa),
f) dzieci urodzone w 1998 roku (VI klasa).
3. Warunkiem dopuszczenia dziecka (ucznia) do rywalizacji jest przedłożenie w dniu
zawodów zgody rodzica lub opiekuna prawnego ( druk oświadczenia w załączniku)
na udział dziecka w zawodach wraz z aktualną legitymacją szkolną.
4. Każdy uczestnik zobowiązany jest do jazdy w sztywnym kasku ochronnym (istnieje
możliwość pożyczenia kasku na dany wyścig od organizatora).
5. Warunkiem udziału w zawodach jest posiadanie sprawnego i bezpiecznego roweru.

V.

Sposób przeprowadzenia zawodów:
1. Zawody eliminacyjne odbędą się na bieżni, lub torze stadionu o nawierzchni
utwardzonej, natomiast Wielki Finał rozegrany zostanie na bieżni
lekkoatletycznej tartanowej Stadionu im. Zdzisława Krzyszkowiaka na terenie
Miejskiego Kompleksu Sportowego..
2. Dystanse według kategorii wiekowej:
a) klasy I-II (rocznik 2002-2003) 1 pełna runda stadionu,
b) klasy III-IV (rocznik 2000-2001) 2 pełne rundy stadionu,
c) klasy V-VI (rocznik 1998-1999) 3 pełne rundy stadionu.
3. Każda grupa wiekowa (rocznik – klasa) startuje osobno na odpowiednim dla grupy
dystansie.
4. W zależności od ilości startujących, poszczególne roczniki zostaną podzielone
na 4 lub 6-cio osobowe grupy z których po pierwszej rundzie dwa lub trzy
pierwsze miejsca premiowane będą awansem do następnej rundy i tak do
wyłonienia zwycięskiej trójki.

VI.

Nagrody:
- Eliminacje:
za trzy pierwsze miejsca w każdej kategorii wiekowej medale , oraz losowanie
upominków wśród uczestników.,
- Wielki Finał:
za trzy pierwsze miejsca w poszczególnych kategoriach
wiekowych medale i puchary, oraz losowanie upominków wśród uczestników.
- Dla trzech najlepszych Szkół Podstawowych Puchary i pamiątkowe dyplomy.
Zwycięzcą zostanie ta szkoła która zdobędzie najwięcej punktów w Wielkim Finale
zsumowanych ze wszystkich kategorii wiekowych wg klucza:
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1m – 10 pkt
2m – 9 pkt
3m – 8 pkt
4m – 7 pkt
5m – 6 pkt
VII.

•
•

6m –
7m –
8m –
9m –
10m –

5 pkt
4 pkt
3 pkt
2 pkt
1 pkt

Postanowienia końcowe:
1. Organizator ubezpiecza uczestników zawodów w zakresie NNW.
2. Za rzeczy zgubione w trakcie zawodów i wypadki z winy zawodników i osób
towarzyszących organizator nie ponosi odpowiedzialności
3. organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki losowe zaistniałe
zarówno podczas dojazdu na zawody jak i również podczas powrotu z
zawodów.
3. W sprawie dodatkowych informacji nie ujętych regulaminem należy kierować
się do organizatora zawodów Wydziału Promocji, Sportu i Turystyki Urzędu
Miasta Bydgoszczy, osoby do kontaktu:
Aleksandra Garbowska tel. 52 58 58 053, e-mail: a.garbowska@um.bydgoszcz.pl
Marek Leśniewski tel. 52 58 58 193,. tel.kom. 795 128 226 ,
e-mail: marek.lesniewski@um.bydgoszcz.pl
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