
 
 
 

REGULAMIN WYŚCIGU ROWEROWEGO O ”PUCHAR SWIĘTOKRZYSKICH PAGÓRKÓW” 
 
 

1. Cel wyścigu:  
• propagowanie zdrowego trybu życia i aktywnego wypoczynku, 

• spędzanie czasu wolnego poprzez dobrą zabawę, 

• podnoszenie sprawności ruchowej dzieci, młodzieży i dorosłych,  

• promowanie miejscowości Nieskurzów Stary i jej walorów przyrodniczych 

 

2. Organizator:  
Zespół Szkół Publicznych w Baćkowicach   

 

3. Termin i miejsce:  
Nieskurzów Stary, 26 września 2015 r., godz. 10:00 (zbiórka uczestników i odprawa techniczna o godz. 9:30) 

Trasa: droga leśna Nieskurzów  Stary – Piórków ( miejsce startu około 200 m, po wejściu do lasu od strony 

Nieskurzowa Starego, po lewej stronie znajduje się nowa droga leśna) 

 
4. Zgłoszenia:  
Wypełnioną kartę zgłoszenia ( do pobrania ze strony internetowej szkoły http://www.zspbackowice.vot.pl/, 

należy dostarczyć do Pani Ewy Stępień w terminie do 21 września 2015r. 

 

5. Uczestnictwo:  
Wyścig zostanie rozegrany w czterech kategoriach : 

• uczniowie klas I - III Szkoły Podstawowej w Baćkowicach – dystans 3km 

• uczniowie klasy IV-VI Szkoły Podstawowej w Baćkowicach - dystans 5km 

• uczniowie klas I-III Gimnazjum Publicznego w Baćkowicach - dystans 6km 

• nauczyciele Zespołu Szkół Publicznych w Baćkowicach - dystans 6km 

• dorośli mieszkańcy gminy - dystans 6km 

 

Warunkiem dopuszczenia do wyścigu jest posiadanie sprawnego technicznie roweru oraz pisemna zgoda 

rodziców lub opiekunów prawnych (dotyczy uczniów – do pobrania na stronie internetowej szkoły) 

 

6. Dystans 
Mapa trasy wraz z profilem wysokości i dystansem jest dostępna na stronie internetowej 

http://www.gpsies.com/map.do?fileId=vnuoiwlvyaktohff  

 

7. Pomiar czasu i miejsce na mecie 
Pomiar czasu rozpocznie się w chwili startu uczestników. Uczniowie szkoły podstawowej i gimnazjum będą 

wypuszczani co 1 minutę z odnotowaniem czasu startu. O pozycji w klasyfikacji będzie decydować czas 

zawodnika. Podczas zawodów funkcjonował będzie tradycyjny pomiaru czasu. Dla dorosłych początek 

pomiaru jest jednakowy dla wszystkich uczestników niezależnie od miejsca zajmowanego przez zawodnika 

na starcie. O pozycji w klasyfikacji będzie decydować odnotowana kolejność przybycia poszczególnych 

zawodników na metę, a dopiero potem czas uczestnika. 

 

8. Nagrody:  
Nagrodą główną jest Puchar dla uczestnika, który uzyska najlepszy czas przejazdu.  

Pierwsze trzy miejsca w każdej  kategorii zostaną nagrodzone medalami.  

Po zakończeniu wyścigu ognisko z kiełbaskami dla wszystkich uczestników i organizatorów. 

 
9. Odpowiedzialność: 
- pełną odpowiedzialność za dzieci ponoszą rodzice lub opiekunowie prawni, którzy podpisują zgodę, 

- w trakcie uczestnictwa dziecka w wyścigu rodzic/opiekun prawny zobowiązany jest pozostać w pobliżu  

trasy wyścigu (dziecko cały czas pozostaje pod jego opieką). 

 
 



 
 
 
10. Ochrona środowiska naturalnego 
Uczestnicy są zobowiązani do szanowania środowiska naturalnego i bezwzględnie nie mogą zanieczyszczać 

trasy wyścigu. Nie wolno używać szklanych pojemników w pobliżu i na trasie wyścigu. 

 

11. Postanowienia końcowe: 
• uczestników wyścigu zapraszamy ze swoimi rowerami - sprawnymi technicznie 

• za wypadki organizator nie ponosi odpowiedzialności, 

• organizator zastrzega sobie prawo do podejmowania decyzji w sprawach nie ujętych w niniejszym 

regulaminie.  

• każdy pełnoletni uczestnik zawodów bierze udział w zawodach na własną odpowiedzialność i ponosi 

odpowiedzialność prawną za wszystkie szkody wyrządzone przez siebie. 

• za niepełnoletnich uczestników zawodów oraz za wszystkie szkody przez nich wyrządzone 

odpowiadają rodzice lub prawni opiekunowie. 

• uczestnik wyraża zgodę, aby zdjęcia, a także wyniki z jego danymi osobowymi mogły być 

wykorzystane przez organizatora i umieszczone na stronie internetowej szkoły 

• w przypadku niesprzyjających warunków atmosferycznych termin imprezy może ulec przesunięciu 

• integralną częścią regulaminu są: Załącznik nr 1 (karta zgłoszenia  i zgoda rodziców na uczestnictwo 

w wyścigu przez osoby niepełnoletnie), Załącznik nr 2 (indywidualna karta zgłoszenia dla dorosłych) 

 

 

Baćkowice, 18 września 2015r.                                          Organizator wyścigu 

                                      Zespół Szkół Publicznych w Baćkowicach                                                                

                                                                                                     

 


