Regulamin

wyścigów rowerowych o Puchar Burmistza Miasta Zambńw

organizator:

Burmistrz Miasta Zambrów
współorgani zator:. §towarzyszenie Sportowo-Rekreacyjne "§PORTFAM'
termin i miejsce: 09-06-2018r godz: 10.00 Zambrów
cel: Popularyzacja kolarstwa §zo§owego i turystyki rowerowej. Propagowanie
zdrowego stylu zycią aktywnego wypoczynku i rekreacji. Integracja społecmości
lokalnej.
trasa wyścigów: Start i meta na ul. Lipowej Wyścigiodbędą się na trasie pętli
zamkniętej ograniczonej ulicami: Lipowa- Wądołkowska- Ogrodowa* Lipowa o
długości2100 m przy ramkrtiętym ruchu drogowym.
wyścigiodbęĄ się z podziałem na następująqe kategode:
-200m
dzieci l oddaały przedszkolnei
- t okrążenie
uczniowię l rocznik 2009 - }arc /
- 2 oĘżenia
uczniowię / rocznik 2aa7 -2008 /
- 3 okrążenia
uczniowie / rocarik 2005 - 2a06 l
- 4 otrążenia
uczniowię / rocznik 2002-20a4
- 4 olaążenia
kobiety
-7 okłążeń
mężcąrźń/ rowery inne niż szosowe /
- l0 oĘłeń
mębryźŃ / rowery szosowę /
w wyścigu słówn)lm na dziesięć okężeń wprowadza się odrębną klasyfikację dla
uczes§rików do 50 roku Ęcia i powyżej 50 roku zycia
wprowadza się dodatkową ktasyfikację dla członków Stowarzyszenia'§PORTEAM'
którry Ńończyli 60 rok zyciall957 i starsi/
przejechanie lini mety przezwygrywającega o?:nac7akoniec wyścigu dla wszystkich
jego uczestrików

l

a
a

zapisy do wzięcia udziału Ędą prowadzone na stronie,intenretowej §towarzyszenia
www.sporteam.zalrrbrow.pl od 04.06.2018 r. do 08.06.2018 r. godz. 18.00 oraz w dniu
zawodów w godz. 9.00-9.30. Osoby które nie ukończyły 18 lat bioę udział w
wyścigachza pisemą zgoĘopiekuna prawlrego. l załącmtk nr l, /
każdy uczęsfirik bierze udział w zawodach na własną odpowiedzialność.
za szkody wyr4dzone wobec uczesfuikówjak i osób trzecich podczas
wyścigu organizator nie ponosi odpowidzialnosci.
w czasie wyścigów wszystkich startujących obowiązuje uźywanie zapiętego kasku
rowerowego.
osoby pekroletrie pru€d startem składają oświadczenie o zapoznaniu się z
niniejszym regulaminem i jego akceptacji. lzałącmtknr ż l
za pierwsze trzy miejsca w kaźd}.m wyścigpwręczonę Ędą puchary. Wszyscy
uczesfuicy wyścigów otrzymają mędale. Dzieci z oddziałów przedszkolnych Ędą
medalami
Wyścigjest zalicr.any do klasyfikacji Grand Prix Powiafu Zarrbrowskiego.

