1. MINI WYŚCIG – O PUCHAR BURMISTRZA WYSZKOWA
REGULAMIN SZCZEGÓŁOWY
ARTYKUŁ 1. Organizator
1 Mini Wyścig „Solidarności” jest organizowany przez Duo Circuli sp. z o.o. z siedzibą 00-526
Warszawa, ul. Krucza 16/22 wraz Urzędem Miasta Wyszków.
ARTYKUŁ 2. Uczestnictwo
W 1. Mini Wyścigu uczestniczyć mogą dziewczęta i chłopcy urodzeni w roku 2002
i później pod warunkiem, że nie są zrzeszeni w żadnych klubach i przybędą na imprezę z rodzicami lub
opiekunami, którzy przekażą ich pisemną zgodę na udział zainteresowanego w imprezie. Warunkiem
uczestnictwa w wyścigu jest posiadanie sztywnego kasku, roweru lub „pędzika”.
ARTYKUŁ 3. Data i miejsce imprezy
Impreza odbędzie się na ul. Prosta w Wyszkowie w dniu 07.09.2014 roku w godzinach od 12.40
do 14.30.
ARTYKUŁ 4. Biuro Wyścigu
Przyjmowanie zgłoszeń, przyjmowanie oświadczeń o wyrażeniu zgody podopiecznego na udział
w imprezie, weryfikacja dat urodzenia na podstawie legitymacji szkolnych w przypadku dzieci
i młodzieży szkolnej oraz oświadczeń rodziców w przypadku dzieci z grupy przedszkolnej, wydawanie
numerów startowych będzie miało miejsce od godziny 11.00 do 12.30 w Wyszkowskim Ośrodku
Kultury „HUTNIK” ul. Prosta 7.
ARTYKUŁ 5. Zalecenia
Zaleca się, by uczestnicy zasięgnęli porady lekarskiej w zakresie możliwości uczestnictwa w imprezie
oraz ubezpieczyli się od następstw nieszczęśliwych wypadków.
Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności w sprawach wynikłych z pominięcia powyższych
zaleceń.
ARTYKUŁ 6. Kategorie wiekowe
Wyścigi będą rozegrane w następujących kategoriach wiekowych:
a). kategoria maluszki (kat. 1)
poniżej 3 lat
b). kategoria przedszkolna (kat. 2)
4-6 lat
c). kategoria młodsza (kat. 3)
7 – 8 lat
d). kategoria średnia (kat. 4)
9 – 10 lat
f). kategoria starsza (kat. 5)
11 – 12 lat

(rocznik 2011 i młodsi)
(roczniki 2008 - 2010),
(roczniki 2006 – 2007),
(roczniki 2004 – 2005),
(roczniki 2002 – 2003).

ARTYKUŁ 7. Dystanse wyścigów
a). kategoria maluszki (kat. 1)
start – 12.40
b). kategoria przedszkolna (kat. 2)
start – 12.45
c). kategoria uczniowska młodsza (kat. 3)
start – 13.10
d). kategoria uczniowska średnia (kat. 3)
start – 13.15
e). kategoria przed gimnazjalna (kat. 4)
start - 13.45

poniżej 3 lat
dystans 100 m
poniżej 4-6 lat
dystans 150 m
7 – 8 lat
dystans 400 m
9 – 10 lat
dystans 600 m
11 – 12 lat
dystans 900 m

(roczniki 2011 i młodsi),
(roczniki 2008 - 2010),
(roczniki 2006 – 2007),
(roczniki 2004 – 2005),
(roczniki 2002 – 2003).

ARTYKUŁ 8. Przepisy Sportowe
Wyścigi i ocena ich wyników będzie dokonana według Przepisów Sportowych Polskiego Związku
Kolarskiego.
Dopuszcza się łączenie wyścigów chłopców i dziewcząt, a także różnych kategorii wiekowych
pozostawiając decyzję w tych sprawach Komisji Sędziowskiej w porozumieniu z organizatorem.
W każdej kategorii będą prowadzone oddzielne klasyfikacje dla dziewcząt i chłopców.

ARTYKUŁ 9. Nagrody
Trójka najlepszych w każdej kategorii dziewcząt i chłopców otrzyma pamiątkowe nagrody.
ARTYKUŁ 10. Dekoracja zwycięzców
Trójka najlepszych w każdej kategorii dziewcząt i chłopców otrzyma nagrody na podium dla
zwycięzców po zakończeniu ostatniego wyścigu. Wszystkie dzieci uczestniczące w dekoracjach
wyścigów w poszczególnych kategoriach będą proszone na trybunę do wspólnego zdjęcia.
Adres najbliższego szpitala
SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ
w WYSZKOWIE
Adres:
ul. Komisji Edukacji Narodowej 1
07-200 Wyszków
Telefon: 29 74 376 00

