
 

 
Regulamin  

„Grand Prix Junior Alei Bielany” 
                                                            Krzyżowice  22.09.2019 r. 
 
 

1. ORGANIZATOR: 
 

Organizatorem jest:  
 

- Ślęża Sobótka Bike Academy 
 
 

 
2. Odpowiedzialnymi za organizację  jest: 

 
                  - Przemysław Bednarek, tel. kom 697 707 504, kssleza@gail.com 

       
 

3. CEL WYŚCIGU:  
 
- zorganizowanie czasu wolnego  
- popularyzacja zdrowego stylu życia, 
- rozwój sprawności fizycznej wśród dzieci i młodzieży szkolnej, 
- rozpowszechnienie kolarstwa. 

 
 

 
 

4. UCZESTNICTWO: 
 

1. Prawo startu mają dziewczęta i chłopcy zarówno zrzeszeni w klubach 
sportowych jak i niezrzeszeni. 

2. Zawodnicy zrzeszeni w kat. kobiety – żakini (2007-2008r.) i młodziczki (2005-2006r.) 

oraz kat. mężczyzn – żak (2005-2006r.) i młodzik (2003-2004r.), posiadający aktualne 
badania lekarskie i ważną na 2019 rok licencję. 

3. Zawodnicy i zawodniczki niezrzeszeni według niżej wymienionych kategorii 
wiekowych, którzy w dniu zawodów przedłożą Komisji Sędziowskiej oświadczenie 
rodziców (opiekunów prawnych) o braku przeciwwskazań do udziału w zawodach 
kolarskich, wzór oświadczenia stanowi załącznik do niniejszego regulaminu. 



 
  

Kategorie wiekowe zawodników i zawodniczek:  

          - Młodziczka i Młodzik   ur. 2005 i 2006 - 13-14 lat, 
          - Żakinia i Żak                         ur. 2008 i 2007 - 11–12 lat, 

- Skrzaty Dziewczęta i Chłopcy  ur. 2010 i 2009 - 9-10 lat, 
- Szkrzaciątka Dziewczęta i Chłopcy ur. 2012 i 2011 - 7-8 lat, 
- Krasnale Dziewczęta i Chłopcy  ur. 2014 i 2013 - 5-6 lat, 
 

             Uczestnicy wyścigu muszą posiadać: sprawny rower, strój sportowy oraz sztywny kask. 
    

 
5. Termin  wyścigu: 

 
22.09.2019r. - Krzyżowice 

 
 

6. BIURO WYŚCIGU: 
 

Biuro wyścigu będzie czynne w dniu zawodów Krzyżowice ul. Główna 2 / teren szkoły / 
 
godz. 10:00 – 11.15 Przyjmowanie zgłoszeń, pobieranie numerów startowych 
godz. 11:45 Odprawa techniczna 
godz. 12:15 Start wyścigów 
godz. 15.00 Dekoracje 
 

 
7. ZGŁOSZENIA:  
 
Zgłoszenia będą przyjmowane drogą elektroniczną pod linkiem  

https://zapisy.domtel-sport.pl/grand-prix-junior-alei-bielany-v3776.pl.html 

Jak również w dniu wyścigu w biurze zawodów. Start  uczestników w wyścigu jest bezpłatny. 

 
8. ZASADY ROZGRYWANIA WYŚCIGÓW 

 
            Wyścigi będą rozgrywane na rundzie wytyczonej po terenie parku zespołu pałacowego 

            o długości 1km. Preferowany rower MTB. Dokładne ilości okrażeń dla poszczególnych kategorii 
            wiekowych podane zostaną na odprawie technicznej w dniu zawodów. 

 
 
 

 



 
9. KLASYFIKACJE  

 
Wyścig zostanie rozegrane zgodnie z Przepisami Sportowymi PZKol oraz według 
niniejszego regulaminu. 

Wyścigi poszczególne zostaną rozegrane w klasyfikacji indywidualnej. 
 

1. Zwycięzcą zostanie ten zawodnik lub zawodniczka, który(a) który (a) pokona trasę w 
najkrótszym czasie. 

 
 

 
10. NAGRODY 

 

W poszczególnych wyścigach zawodnicy otrzymają następujące nagrody: 
Medale, dyplomy, nagrody rzeczowe do 3-ciego miejsca, koszulka kolarska dla zwycięzcy, 

pakiet startowy dla każdego uczestnika /limit 150szt./  
 

 
11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE: 

 
1. Zawodnicy startują obowiązkowo w kaskach sztywnych i wszyscy winni być 

ubezpieczeni przez macierzyste Kluby. 
2. Każdy uczestnik bierze udział w wyścigu na własną odpowiedzialność. 
3. Współorganizator danego wyścigu zapewnia opiekę lekarską podczas zawodów. 
4. Za zaginiony sprzęt i rzeczy pozostawione w czasie trwania zawodów oraz 

niezawinione przez organizatora wypadki, organizator nie ponosi 
odpowiedzialności. 

5. We wszystkich sprawach spornych nieujętych w regulaminie decyduje Dyrektor 
Sportowy w porozumieniu z Sędzią Głównym i organizatorem. 

6. Organizator zastrzega sobie prawo do ewentualnych zmian w programie. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ZGODA RODZICÓW/OPIEKUNÓW NA UDZIAŁ W ZAWODACH  

 

Oświadczenie rodzica/prawnego opiekuna zawodnika niepełnoletniego  

 

Ja, niżej podpisany/a ..............................................................................................................,  

zamieszkały/a w .....................................................................................................................,  

legitymujący się dowodem osobistym nr ..............................................................................,  

oświadczam, że:  

- jestem rodzicem / prawnym opiekunem/ (niepotrzebne skreślić) zgłaszanego do udziału w zawodach kolarskich. 

(imię i nazwisko uczestnika):.................................................................................................... 

Urodzonego dnia: ………………………………………. w …………………………………………………………… (nazywany dalej Podopiecznym) 

– zapoznałem się z Regulaminem Zawodów i akceptuję go bez zastrzeżeń, 

– zgadzam się na udział Podopiecznego w zawodach kolarskich w ramach Grand Prix Junior Alei Bielany 

– ponoszę pełną odpowiedzialność za działania i zaniechania Podopiecznego, 

– jestem świadomy stanu zdrowia Podopiecznego i pozwala mu on na aktywny udział w zawodach kolarskich ze 

wszystkimi tego konsekwencjami, za co biorę pełną i wyłączną odpowiedzialność, 

 – jestem świadomy zagrożeń, ryzyka i obciążeń fizycznych i psychicznych, jakie wiążą się z jazdą sportową na rowerze i 

nie będę rościć wobec Organizatora pretensji w przypadku ewentualnego uszczerbku na zdrowiu lub życiu 

Podopiecznego,  

– jeżeli tylko stan zdrowia Podopiecznego pogorszy się, zaprzestanie on aktywnego uczestnictwa w zawodach, nawet, 

jeżeli wiedza o jego aktualnym stanie zdrowia nie będzie poparta diagnozą lekarską,  

– wyrażam zgodę na nieodpłatne utrwalanie wizerunku Podopiecznego w trakcie zawodów oraz w czasie, kiedy 

przebywa on w miejscu ich rozgrywania, za pomocą filmu, obrazu, dźwięku, słowa, oraz na nieodpłatne 

rozpowszechnianie go za pośrednictwem wszelkich mediów dla celów informacyjnych oraz promocyjnych.  

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie działania lub zaniechania Podopiecznego.  

 

................................................................................................................................................... 

data i podpis rodzica/prawnego opiekuna  

 

         ……………………………… 

Imię Nazwisko rodzica/opiekuna 

………………………………. 

Tel. Kontaktowy 

 



 
 


