REGULAMIN MISTRZOSTW PIESZYC
W KOLARSTWIE SZOSOWYM PRZEDSZKOLI,
SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I GIMNAZJÓW
KRYTERIUM "MAŁE GRODY PIASTOWSKIE"
12 maja 2018 r.
1. Organizator wyścigu
STOWARZYSZENIE GRODY PIASTOWSKIE
ul. Kalinowa 3
59-100 Polkowice
tel. 601 59 39 64
e-mail: contact@grody.com.pl
www.grody.com.pl
Partnerzy:
Urząd Miasta i Gminy Pieszyce
ul. Kościuszki 2
58-250 Pieszyce
tel.: 661 607 559
e-mail: promocja@pieszyce.pl
www.pieszyce.pl

Zapisy zostaną przeprowadzone bezpośrednio w szkołach i przekazane do 26 kwietnia 2018 r. do Referatu
Promocji Gminy Pieszyce (RPG). RPG dostarcza do biura organizatora zgłoszenia w formie elektronicznej
na adres: contact@grody.com.pl
Materiały do pobrania na stronie www.grody.com.pl - zakładka Małe Grody Piastowskie, na stronie
partnera www.pieszyce.pl - "MAŁE GRODY PIASTOWSKIE" lub bezpośrednio w biurze zawodów - od
godziny 8.00 (ul. M. Kopernika - Pieszyce - boks sędziowski).
Start godzina - 10.10
2. Rozgrywanie wyścigów
Wyścigi zostaną przeprowadzone zgodnie z poniższym regulaminem.
3. Uczestnictwo
W wyścigach prawo startu mają dzieci z przedszkoli, uczennice i uczniowie szkół podstawowych i
gimnazjów z terenu Gminy Pieszyce i nie tylko, zgłoszeni przez przedstawiciela szkoły lub rodziców oraz
będą posiadać pisemną zgodę rodziców na udział w zawodach. Wzór zgody dostępny u Organizatora oraz
do pobrania na stronie www.grody.com.pl - Małe Grody Piastowskie lub na stronie partnera
www.pieszyce.pl - "MAŁE GRODY PIASTOWSKIE". Uczestnicy podzieleni będą na kategorie wiekowe.
Przedszkolaki - przejazd 5 - 7- latków, / ur. 2011 - 2013/ na dystansie 200m
Kategoria I
- uczniowie i uczennice szkół podstawowych klas 4, 5 , 6 i 7
Kategoria II
- uczniowie i uczennice gimnazjum z klas 2 oraz 3.
Do startu będą dopuszczani zawodnicy tylko i wyłącznie w strojach sportowych (kask, spodenki
sportowe (np. kolarskie) lub dres, koszulka sportowa, obuwie sportowe)

3. Biuro wyścigu
Czynne będzie dla zgłoszeń od 12.05.2018 w dniu startu od godziny 8.00 w miejscu rozgrywania
zawodów. Odbiór oświadczeń rodziców, wydawanie numerów startowych oraz weryfikacja uczestników
odbywała się będzie na podstawie legitymacji szkolnych okazywanych Komisji Sędziowskiej.
Odprawa techniczna odbędzie się bezpośrednio przed startem zawodników.
4. Sposób przeprowadzania zawodów
a. Zawody odbędą się na rundzie zamkniętej 0,7 km w Pieszycach ulicami: M. Kopernika, Zamkowa,
ks. Prałata Franciszka Bieleckiego, M. Kopernika (zgodnie dołączoną mapą).
- zwycięzcą zostaje zawodnik z najkrótszym czasem przejazdu z każdej kategorii dziewczęta gimnazjum,
chłopcy gimnazjum, dziewczęta SP i chłopcy SP.
b. Mistrzem Pieszyc zostaje w poszczególnych kategoriach zawodnik z najlepszym czasem
5. Dystanse

- dla szkół podstawowych - 2 rundy x 700m
- dla gimnazjów
- 3 rundy x 700m

1400m
2100m

6. Program minutowy
8.00-9.45 – zgłoszenia młodzieży do zawodów Małe Grody Piastowskie
ul. M. Kopernika – boks sędziowski
10.05 – 10.00 – Małe Grody Piastowskie
10.05 – przejazd 5 – 7 – latków / ur. 2011 – 2013/ na dystansie 200m
10.15 – przejazd klas 4 i 5 SP /dziewczęta i chłopcy / na 2 okrążenia
10.25 – przejazd klas 6 i 7 SP /dziewczęta i chłopcy / na 2 okrążenia
10.35 – przejazd klas 2 i 3 GIM /dziewczęta i chłopcy / na 3 okrążenia
10.50 – Zakręcone Pieszyce - przejazd wszystkich uczestników na 1 okrążeniu
11.00 – Zakończenie wyścigu
11.00 – Poczęstunek dla uczniów
12.00 – Ceremonia wręczenia nagród Małe Grody Piastowskie
7. Nagrody
Klasyfikacja indywidualna dla każdej kategorii:
Przedszkola dziewczęta i chłopcy:
I miejsce puchar, nagroda rzeczowa
II miejsce nagroda rzeczowa
III miejsce nagroda rzeczowa
Szkoła podstawowa dziewczęta i chłopcy klasy 4 i 5:
I miejsce puchar, nagroda rzeczowa
II miejsce nagroda rzeczowa
III miejsce nagroda rzeczowa
Szkoła podstawowa dziewczęta i chłopcy klasy 6 i 7:
I miejsce puchar, nagroda rzeczowa
II miejsce nagroda rzeczowa
III miejsce nagroda rzeczowa
Gimnazjum dziewczęta i chłopcy:
I miejsce puchar , nagroda rzeczowa

II miejsce nagroda rzeczowa
III miejsce nagroda rzeczowa
8. Zasady bezpieczeństwa
Obowiązuje bezwzględne podporządkowanie się poleceniom sędziego zawodów.
9. Postanowienia końcowe
Każdy zgłoszony uczestnik musi posiadać pisemną zgodę rodziców. Za rzeczy pozostawione podczas
zawodów organizator nie ponosi odpowiedzialności. Organizator zapewnia podczas zawodów
zabezpieczenie medyczne.
Organizatorzy

