
KOLARSKI PUCHAR WOJNICZA DZIECI I MŁODZIEŻY 
GRAND PRIX 2018 

Regulamin zawodów 

§ 1. Cel imprezy 

1. Popularyzacja i propagowanie kolarstwa oraz turystyki rowerowej wśród dzieci i młodzieży. 

2. Propagowanie zdrowego, rodzinnego trybu życia, aktywnego wypoczynku i rekreacji. 

3. Wyłonienie zwycięzców w poszczególnych kategoriach. 

§ 2. Organizator 

UKS Wielka Wieś  UKS PG Wojnicz  

§ 3. Czas i miejsce, lokalizacja 

 
I    – Wojnicz Park Miejski      – 26 maja           ( DZIEŃ DZIECKA ) 
II   – Wojnicz koło szkoły        – 1 czerwiec    (Szkoła Podstawowa WOJNICZ)     
III  – Wojnicz koło szkoły        – 14 września    (Szkoła Podstawowa WOJNICZ) 
 

§ 4. Program zawodów 

Godzina rozpoczęcia zawodów będzie podana na plakacie. 

Kategorie Rocznik 

A. junior open 1013 i młodsi 

B. smyki 2011 do 2010 

C. dzieci 2009 do 2008 

DEKORACJA KAT. A, B, C   dziewczęta i chłopcy 

D. żaki 2006 i 2007 

E. młodzik 2004 i 2005 i starsi 

DEKORACJA KAT. D,E   dziewczęta i chłopcy 
 

§ 5. Zgłoszenia 



– Start w zawodach odbywa się z własnej  woli i za zgoda opiekuna prawnego zawodnika tylko po wypełnieniu oświadczenia wg wzoru: 

O Ś W I A D C Z E N I E 

rodzica / opiekuna prawnego jako przedstawiciela ustawowego dla osoby poniżej 18 roku życia. 

Ja niżej podpisany/podpisana ……………………………………………..…………………………….…………  

                           /imię i nazwisko przedstawiciela ustawowego/  

legitymujący/legitymująca się dowodem tożsamości  ……………..……nr ……………..………………………. 

wydanym przez …………………………………………………………………………………………….………  

zamieszkały/zamieszkała w …………………………… ulica…………………………............................. 

niniejszym oświadczam, że jestem opiekunem ustawowym  

syna/córki/wychowanka/wychowanki …………………………………………………………… 

                                                                                             /imię i nazwisko osoby nieletniej/ 

 urodzonego/urodzonej dnia ……………………………………………………………………... 

będąc świadomym ryzyka sportowego wyrażam zgodę na jego/jej uczestnictwo w wyścigu rowerowym z cyklu Kolarski Puchar Wojnicza dzieci i Młodzieży w 2018 r. 

Oświadczam także, że mój/moja podopieczny/podopieczna posiada dobry stan zdrowia, nie ma przeciwwskazań medycznych i ogólnoustrojowych do wzięcia udziału w 

zawodach kolarskich. Jednocześnie oświadczam, że niepełnoletni startuje w zawodach wyłącznie na moją odpowiedzialność.  

…………………………………………………………….. 

/data i czytelny podpis przedstawiciela ustawowego/ 

- Zgłoszenia będą przyjmowane w dniu zawodów w Biurze Zawodów na w/w oświadczeniu w wersji papierowej. 

- Organizator nie pobiera opłat za uczestnictwo w zawodach 

- Organizator i osoby współpracujące działają jako WOLONTARIUSZ I PRACUJA SPOŁECZNIE, w związku z tym i innymi okolicznościami NIE PONOSZA 

ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA ZDARZENIA LOSOWE, WYPADKI, KONTUZJE, KALECTWO I ŚMIERĆ UCZESTNIKÓW. 

 



§ 6. Kategorie wiekowe 

 

 

 

 

 

 

Jeżeli pojawi się kilka dzieci młodszych niż JUNIOR OPEN, wówczas dodamy jeden wyścig dla NICH specjalnie. Nie będzie jednak liczony do klasyfikacji generalnej 
jak pozostałe 5 kategorii. 
W wypadku niskiej frekwencji organizator zastrzega możliwość łączenia startów dwóch lub więcej kategorii. 

 

Kategorie Dziewczęta Chłopcy 

A. junior open 2013 i młodsi 2013 i młodsi 

B. smyki 2011 i 2010 2011 i 2010 

C. dzieci 2009 i 2008 2009 i 2008 

D. żak 2007 i 2006 2007 i 2006 

E. młodzik 2005 i 2004 i starsi 2005 i 2004 i starsi 

§ 7. Klasyfikacja 

– Eliminacje 

Zwycięzcą poszczególnych eliminacji zostaje ten zawodnik, który jako pierwszy minie linię mety. 

– Klasyfikacja generalna 

Zawodnicy w każdej eliminacji zdobywają punkty wg poniższej tabeli: 

 

Miejsce I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV XV XVI XVII XVIII XIX XX 

Punkty 25 22 20 18 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

 

Zwycięzcą klasyfikacji generalnej Kolarskiego Pucharu Wojnicza Dzieci i Młodzieży zostaje ten kolarz, który zdobędzie łącznie największą liczbę punktów. W przypadku 

uzyskania równej ilości punktów przez dwóch lub więcej zawodników, o zwycięstwie decyduje miejsce zajęte w finałowym wyścigu. 

§ 8. Nagrody 

– Zawodnicy z miejsc 1-6 otrzymują dyplomy 

– Zawodnicy z miejsc 1-3 otrzymują dodatkowo medale. 

– Za zajęcie miejsc 1-3 w GPKPW zawodnicy otrzymują puchary, medale i nagrody rzeczowe. 



§ 9. Wyposa żenie zawodników 

– Każdy uczestnik powinien dysponować sprawnym technicznie rowerem. 

– Każdy uczestnik jest zobowiązany do startu w sztywnym kasku kolarskim. 

§ 10. Zadania i obowi ązki opiekuna 

Opiekun przejmuje odpowiedzialność za stan zdrowia zawodników, ich umiejętności jazdy na rowerze, przygotowanie fizyczne oraz sprawność techniczną sprzętu 

wykorzystywanego do udziału w zawodach. 

§ 11. Reklamacje 

Reklamacje dotyczące wyników sportowych mogą być składane na ręce Sędziego Głównego Pan Lucjana Hajdo w ciągu 1 godziny po zakończeniu wyścigu. Po tym terminie 

reklamacje nie będą uwzględniane. 

§ 12. Pozostałe 

1. Osobą odpowiedzialną za przebieg i organizację zawodów jest Lucjan Hajdo tel. 500 125 537, za wytyczenie trasy i prowadzenie spikerskie Marcin Bialik. 

2. Patronat nad poszczególnymi edycjami obejmie: 

• Burmistrz Wojnicza 

 

 


