Regulamin
Liga Uczniowskich Klubów Sportowych „Szlakiem UKS Woj.
Kujawsko-Pomorskiego”
„Rowerowa Wiosna”

Grudziądz – Rządz „Dębowe Wzgórze”

02.04.2022

I. CEL WYŚCIGU
-

popularyzacja kolarstwa wśród młodzieży i dzieci Woj. Kujawsko-Pomorskiego
nabór nowych młodych talentów do działających szkółek kolarskich
zapewnienie współzawodnictwa sportowego w Szkółkach Kolarskich,
zapewnienie współzawodnictwa sportowego w Uczniowskich Klubach Sportowych Woj.
Kuj.-Pomorskiego
wyłonienie zwycięzców Ligi UKS Szlakiem Woj. Kuj-Pomorskiego

II. ORGANIZATOR
- ALKS Stal Grudziądz,
- Starostwo Powiatowe w Grudziądzu.
- Urząd Gminy Grudziądz
- UKS Orion Gmina Grudziądz
- GOW Delfin –Krzysztof Klucznik
III. TERMIN I MIEJSCE
W/w wyścig zostanie rozegrany w dniu 02.04.2022 r.(tj. sobota) na trasie okrężnej : teren
przełajowy- polana „ Dębowe Wzgórze”, ul. Konstytucji 3 Maja
TRASA OKRĘŻNA – ROWERY GÓRSKIE
IV. UCZESTNICTWO
Prawo startu mają:
Żakini
Młodziczka
Żak
Młodzik
V.

2011 - 2010
2008 - 2009
2011- 2010
2008 - 2009

ZGŁOSZENIA

Przyjmowane będą elektronicznie do dnia 01.04.2022 wyłącznie przy pomocy formularza na
stronie kpzkol.pl
potwierdzenie w dniu zawodów tj. 02.04.2022 :w biurze zawodów
– start-meta lub : SP 20 Grudziądz (sala gimnastyczna) ,przy złej pogodzie
VI. SPOSÓB PRZEPROWADZENIA WYŚCIGU
Wyścig zostanie rozegrany na trasie okrężnej :
z „Dębowych Wzgórzu” Grudziądz, ul. Konstytucji 3Maja
wyścig nr 1
wyścig nr 2
wyścig nr 3
wyścig nr 4

-

żakini
młodziczka
żak
młodzik

- rocznik 2010-2011 - 2 okrążenia
- rocznik 2008-2009 - 3 okrążenia
- rocznik 2010-2011 - 3 okrążenia
- rocznik 2008-2009 - 4 okrążenia

VII. NAGRODY
Zawodniczki i zawodnicy , którzy zajmują miejsca od 1 - 3 w każdej kategorii : otrzymują
pucharki i medale.
VIII. PROGRAM MINUTOWY
0900 –0945
0945
10.00
Około 11.15

02.04.2022

- weryfikacja i zapisy w biurze zawodów
- odprawa techniczna
- start wyścigu nr 1
- zakończenie wyścigu:
zakończenie i
posumowanie wyścigów-start-meta lub:
SP 20(sala gimnastyczna), przy złej pogodzie.

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
-

wyścig zostanie rozegrany w terenie przy trasie oznakowanej
i zamkniętej
za rzeczy zagubione lub pozostawione organizator nie ponosi odpowiedzialności
w sprawach spornych decyduje sędzia główny w porozumieniu z organizatorem
Opieka medyczna zabezpieczona przez Regionalny Szpital w Grudziądzu.
osobą odpowiedzialną z ramienia organizatora jest Waldemar Chyliński : tel. 663 519

310
ORGANIZATOR

