
Zawody dzieci i młodzieży w Kolarstwie Górskim 

„KARLUBIECKI TOUR DE KIDS 2013” 

 

 

 

 

Termin: 13.7.13 godz.17:00. 

 

Miejsce: Gogolin ul. Bagienna. 

 

Organizatorzy: 

Stowarzyszenie „Nasz Karłubiec”, 

Posterunek Policji w Gogolinie. 

 

Zgłoszenia:  

� w dniu zawodów przyjmowane w biurze zawodów w godz.15:30-17:00 , 

 

Opłata startowa: 

� 0 zł. 

 

Prawo startu na podstawie: 

� dzieci w wieku od 4-12 lat pod opieką i za zgodą rodzica lub opiekuna prawnego, 

dokumentowanym czytelnym podpisem na liście startowej; 

� w przedziale wiekowym 13-18 lat, możliwy start bez rodzica i opiekuna, po okazaniu 

pisemnej zgody rodzica bądź opiekuna prawnego; 

� uczestnik musi posiadać sprawny rower i sztywny kask rowerowy. 

 

Zasady rozgrywania zawodów:  

� zawody będą polegały na pokonaniu- ze startu wspólnego- w jak najkrótszym czasie, 

danej ilości okrążeń  trasy jaką organizator wyznaczył dla danej kategorii wiekowej, 

według przyjętych zasad dla wyścigów Cross Country (MTB XC); 

� UWAGA! Zawodnicy zdublowani kończą wyścig na okrążeniu, w którym zwycięzca 

wyścigu przejechał linię mety; 

� pod rygorem wykluczenia z zawodów, rywalizacja na trasie zawodów musi przebiegać 

zgodnie z zasadami fair play, w szczególności zawodnikom zabrania się skracania 

wyznaczonej trasy i opuszczania  okrążeń; 

� jedynie w najmłodszej kategorii (4-6 lat), dopuszczalna jest pomoc rodziców lub 

opiekunów na starcie, a podczas trwania wyścigu jedynie na końcu stawki; 

� zawodnicy ustawiają się na linii startu po wyczytaniu przez osobę prowadzącą zawody.  

 

Trasa: 

� przebiega po drogach, ścieżkach leśnych i polnych, nie więcej jak 10% trasy przebiega po 

nawierzchni asfaltowej; 

� długość okrążeń trasy: 1 małe 600m, 1 średnie okrążenie 900m, 1 duże okrążenie 1700m; 

� w wyścigach 3 najstarszych kategorii, przed wjazdem na duże okrążenia, zawodnicy będą 

mieli do pokonania 1 średnie okrążenie jako tzw. okrążenie rozjazdowe;  

� trasa rowerowa oznaczona taśmami biało – czerwonymi i strzałkami wskazującymi 

kierunek jazdy; 

� na trasie będą przebywać osoby wyznaczone przez organizatora, które będą miały za 

zadanie wskazać kierunek jazdy, informować o miejscach niebezpiecznych, czy  



o ewentualnych zagrożeniach powstałych na trasie, w razie potrzeby niezwłocznie 

wezwać pomoc medyczną, w miarę możliwości udzielić pomocy technicznej; 

� osoba odpowiedzialna za przygotowanie i oznakowanie trasy:  

Przemysław Dąbrowski,tel.503085600, e-mail: przemo.dabro@op.pl 

 

Kategorie wiekowe, dystanse, wyścigi: 

Zawodnicy w sumie zostaną sklasyfikowani w 10 kategoriach. Dziewczęta i chłopcy będą 

klasyfikowani osobno, w następujących kategoriach:  

� 4-6 lat (rok urodzenia 2009-2007) - dystans 600m (1 małe okrążenie),  

� 7-9 lat (rok urodzenia 2006-2004) - dystans 1800 m (2 średnie okrążenia), 

� 10-12 lat (rok urodzenia 2003-2001) - dystans 3,6 km (4 średnie okrążenia), 

� 13-15 lat (rok urodzenia 2000-1998) - dystans 6 km (1 średnie i 3 duże okrążenia), 

� 16-18 lat (rok urodzenia 1997-1995) - dystans 12,8km (1 średnie i 7 dużych okrążeń). 

 

Ilość wyścigów uzależniona będzie od ilości uczestników. Organizator planuje co najmniej  

5 wyścigów, na każdym w/w dystansie co najmniej 1 wyścig. Przy większej ilości 

zawodników, dziewczyny i chłopcy z danej kategorii wystąpią w osobnych wyścigach, a więc 

na danym dystansie mogą być rozegrane maksymalnie 2 wyścigi.  

 

Nagrody: 

� w każdej kategorii dla miejsc 1-3: medale, dyplomy oraz koszulki kolarskie;  

� dla wszystkich uczestników dyplomy, sponsorskie gadżety oraz udział w losowaniu 

nagród rzeczowych.  

 

Sędziowanie:  

� nad prawidłowością przebiegu zawodów będzie czuwać Komisja Sędziowska w składzie: 

Przemysław Dąbrowski, Andrzej Halski, Robert Smiatek. 

� wszelkie sprawy sporne dotyczące zawodów muszą zostać zgłoszone przez zawodnika 

lub jego opiekuna  na piśmie,  w biurze zawodów do 30 minut po zakończeniu wyścigu,  

� we wszystkich sprawach spornych oraz nieobjętych regulaminem decyduje Komisja 

Sędziowska, decyzja Komisji jest ostateczna. 

 

Inne świadczenia dla uczestników: 

� pamiątkowy numer startowy, 

� napój i posiłek regeneracyjny, 

� opieka medyczna na miejscu zawodów. 

 

Postanowienia końcowe: 

� impreza ma charakter  rekreacyjno-sportowy, nie wymagana jest licencja zawodnicza, 

� organizator zawodów nie ubezpiecza zawodników oraz osób towarzyszących od 

następstw nieszczęśliwych wypadków oraz odpowiedzialności cywilnej;  

� organizatorzy pozostawiają sobie prawo do zmiany poszczególnych postanowień 

regulaminu, o których może powiadomić dopiero w dniu zawodów, 

� start w zawodach oznacza akceptację niniejszego regulaminu, 

� uczestnictwo w zawodach jest równoznaczne ze zgoda na wykorzystanie wizerunku, 

� bieżące informacje zawodów będą dostępne na stronie www.karlubiec.pl 

 

Organizatorzy 


