
REGULAMIN 

Mistrzostwa Dolnego Śląska  

w Kolarstwie Biegowym 

2015-04-25 
Cel: Wyłonienie najlepszego zawodnika, propagowanie kolarstwa wśród najmłodszych 

Organizator: ultimasport.pl tel: 691601151  mail: sport@ultimasport.pl 

Termin I miejsce: Bardo, teren Hotelu Bardo 

Harmonogram godzinowy:  

 10:30 otwarcie zapisów  

 12:00 start pierwszej kategorii wiekowej 

 13: dekoracja i zakończenie imprezy 

Klasyfikacja: 

O przynależności do kategorii nie decyduje data urodzenia tylko rocznik: 

 2015 – 0 lat 

 2014 – 1 rok 

 2013 – 2 lata 

 2012 – 3 lata 

 2011 – 4 lata 

 2010 – 5 lat 

 2009 – 6 lat 

 2008 i starsi zawody towarzyszące – poza klasyfikacją 

Start1: 100 metrów 

 Dziewczęta od <0 do 2) lat 

 Chłopcy od <0 do 2) lat 

Start2: 150 metrów 

 Dziewczęta od <2 do 3) lat 

 Chłopcy od <2 do 3) lat 

Start3: 200 metrów 

Dziewczęta od <3 do 4) lat 

Chłopcy od <3 do 4) lat 

Start4: 300 metrów 

 Dziewczęta od <4 do 5) lat 

 Chłopcy od <4 do 5) lat 

 Dziewczęta od <5 do 6) lat 

 Chłopcy od <5 do 6) lat 

mailto:sport@ultimasport.pl


Postanowienia: 

 

 O przynależności do kategorii nie decyduje data urodzenia tylko rocznik !! 

 Brak opłaty startowej 

 Każdy rodzic/ opiekun ma obowiązek zapisać zawodnika przez formularz zgłoszeń internetowych. Zapisani 

przez internet będą mieli pierwszeństwo startu i zgodnie z zaleceniem sędziego mogą być ustawieni w 

pierwszej linii na starcie 

 Formularz zapisów internetowych: zapisy.ultimasport.pl/62 

 Rower nie może posiadać układu napędowego. 

 Do zawodów może być dopuszczony rower z układem napędowym, o ile pedały są odkręcone a układ 

korbowy ustawiony w poziomie i usztywniony w tej pozycji (spięty opaskami zaciskowymi do ramy na 

sztywno 

 Zawodnik musi być wyposażony w Kask sztywny. 

 Kask ma się trzymać głowy po odpięciu zapinki pod brodą  i przechyleniu głowy do ziemi. 

 Jeśli zawodnik ma krótkie spodnie zobowiązany jest posiadać ochraniacze na kolanach. 

 Jeśli zawodnik ma krótki rękawek zobowiązany jest posiadać ochraniacze na łokciach. 

 Rodzic/opiekun może stać na starcie i przytrzymywać zawodnika. 

 Rodzic/opiekun nie może poruszać się po trasie w trakcie zmagań. 

 Rodzic/opiekun może poruszać się wzdłuż trasy poboczem, nadzorując i dopingując zawodnika. 

 Rodzic /opiekun może wejść na trasę i pomóc zawodnikowi, gdy zawodnik stoi w miejscu, a rower nie jest w 

pozycji pionowej. 

 Rower nie może byś wyposażony w uchwyt prowadzenia (kij.patyk), chyba że takowy jest fabrycznie 

niedemontowany. 

 Ze względu na większą ambicję rodzica od zawodnika sędzia zastrzega sobie rozpatrywanie tylko pisemnych 

protestów.  

 Pisemny protest  lub skarga, donos musi być złożony najpóźniej 20 minut po finiszu omawianej w proteście 

kategorii. 

 Organizator nie zapewnia pomocy medycznej ani ubezpieczenia na czas trwania zawodów. 

 Trasa zawodów biegnie asfaltową ścieżką od parkingu Ski-Raft do sceny za Nysą 

 Regulamin będzie rozbudowywany 
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