Regulamin wyścigu kolarskiego dla dzieci i młodzieży
Rowerowe Dni Szczecina 2017

1. Organizatorem wyścigu kolarskiego dla dzieci i młodzieży Rowerowe Dni Szczecina jest Towarzystwo
Rowerowe STRADA.
2. Wyścig odbędzie się 17 września 2017 na Stadionie Miejskim przy ul. Tenisowej w Szczecinie.
3. Celem wyścigu jest popularyzacja kolarstwa wśród dzieci i młodzieży.
4. Udział w wyścigu jest bezpłatny.
5. Zgłoszenia zawodnika dokonuje rodzic, albo opiekun prawny. Zgłoszenia będą przyjmowane wyłączenie przez
stronę internetową organizatora www.trstrada.szczecin.pl do 13 września 2017. Zgłoszenie oznacza
akceptację regulaminu wyścigu.
6. Kategorie wiekowe, dystanse:
a. kat. przedszkolaki czterokołowce

roczniki 2011-2017

ok 100 m

b. kat. przedszkolaki dwukołowce

roczniki 2011-2017

jedno okrążenie – ok 400 m

c. kat. pierwszaki

roczniki 2009-2010

dwa okrążenia – ok 800 m

d. kat. żaki młodsze

roczniki 2007-2008

trzy okrążenia – ok 1200 m

e. kat. żaki starsze

roczniki 2005-2006

cztery okrążenia – ok 1600 m

f.

roczniki 2002-2004

pięć okrążeń – ok 2000 m

kat. młodziki

Przedszkolaki czterokołowce to dzieci startujące na rowerach trzy- i czterokołowych oraz rowerach
biegowych.
Przedszkolaki dwukołowce to dzieci startujące na rowerach dwukołowych.
W każdej kategorii dziewczęta i chłopcy są klasyfikowani osobno.
7. W przypadku szczególnie dużych lub małych kategorii sędzia podejmuje decyzję o organizacji biegów
eliminacyjnych lub połączeniu kilku kategorii w jednym wyścigu, przy czym każda kategoria jest
klasyfikowana osobno.
8. Harmonogram zawodów:
a. 10:00 – 11:30 – odbiór numerów startowych w biurze zawodów,
b. od 11:00 – start poszczególnych kategorii (od najmłodszych – przedszkolaki czterokołowce),
c. w kategorii przedszkolaki czterokołowce zwyciężają wszystkie dzieci, wszyscy startujący na mecie
otrzymują medal, nie ma dekoracji zwycięzców,
d. po zakończeniu wyścigów kategorii przedszkolaki dwukołowce nastąpi dekoracja tych kategorii,
wszyscy startujący otrzymują medal, zwycięzcy otrzymują puchary,
e. pozostałe kategorie dekorowane są po zakończeniu wszystkich wyścigów, wszyscy startujący
otrzymują medal, zwycięzcy otrzymują puchary,
f.

informacja o startach kolejnych kategorii będzie podawana w trakcie zawodów.

9. Każdy zawodnik startuje w kasku.
10. Zabroniony jest start na rowerze szosowym (kierownica typu baranek, szerokość opony poniżej 34 mm).

11. Sędzia nie dopuści do startu dziecka na niesprawnym rowerze.
12. Decyzje sędziego są ostateczne.
13. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki w trakcie wyścigu.
14. W trakcie wyścigu organizator zapewnia opiekę ratowników medycznych.
15. Podczas trwania całego wyścigu dzieci pozostają pod opieką swoich rodziców, bądź opiekunów prawnych.
16. Rodzicie i opiekunowie prawni ponoszą pełną odpowiedzialność za dzieci uczestniczące w wyścigu.
17. Rodzice i opiekunowie prawni, zgłaszając dziecko do wyścigu, wyrażają zgodę:
a. na umieszczenie i przetwarzanie swoich i dziecka danych osobowych w bazie danych organizatora w
celu organizacji wyścigu zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych,
b. na otrzymywanie informacji drogą elektroniczną zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą
elektroniczną,
c. na umieszczenie na stronie organizatora, w prasie, radio i telewizji oraz wykorzystanie w celach
marketingowych organizatora: zdjęć, nagrań filmowych, wywiadów z uczestnikami oraz wyników z
danymi osobowymi.

