
Regulamin  
Przedszkolaki i uczniaki na start - rowerowy tor przeszkód 

 
 
1. Organizator: 
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Żorach 
 
2. Cele imprezy:  
a. upowszechnianie jazdy na rowerze wśród dzieci jako jednej z form aktywności ruchowej,  

b. rozwijanie czynnego wypoczynku i sportowej rywalizacji.  
 
2. Termin miejsce: 
Zawody odbędą się 2 maja 2016 r. o godz. 16.30 na terenie Parku Cegielnia przy ul. Folwareckiej 
 
3. Zgłoszenia:  
Zgłoszenia uczestników będą przyjmowane bezpośrednio w dniu zawodów od godz. 16.00  
(biuro zawodów usytuowane w pobliżu startu.)   
 
4. Kategorie oraz dystanse: 
Zawody przeznaczone są dla dzieci w wieku przedszkolnym oraz uczniów szkół podstawowych - osobna 
klasyfikacja dziewczynek i chłopców. 
 

- rowerowy tor przeszkód dla przedszkolaków oraz dzieci szkół podstawowych według poniższych roczników 
start godz. 16 30 - 18 30 ( zapisy od  godz. 16.00) - teren Miasteczko Ruch Drogowego 

- kat. do lat 4 (rocznik  2012 i mł.)    
- kat 5, 6  lat  (rocznik 2010 - 2011)     
- kat. rocznik 2008-2009      
- kat. rocznik 2006 - 2007 
  
- konkurencja rowerowa na wesoło dla dzieci rocznik 2005 - 2003 
 
Osobna klasyfikacja dziewczynek i chłopców. 

   
Wymagany własny rower! 

  
4. Uczestnictwo:  
Uczestnikiem może być każde dziecko z roczników 2003 i mł., które posiada pisemną zgodę rodziców  
lub opiekunów prawnych na udział w zawodach. Warunkiem dopuszczenia do startu jest obecność rodzica  
lub opiekuna prawnego podczas weryfikacji i trwania zawodów (nie dotyczy roczników 2005-2003 - wymagane 
oświadczenie podpisane przez rodzica/opiekuna prawnego). Formularz dostępny w biurze zawodów.  
 
6. Opłata startowa:  
Zawody są całkowicie bezpłatne.  
 
7. Nagrody:  
Wszystkie dzieci kończące bieg zostaną uhonorowane zostaną pamiątkowym dyplomem za udział . 
Pierwsza „trójka” w każdej kategorii otrzyma dyplom za miejsce oraz nagrodę. 
 
8. Ustalenia końcowe:  
a. uczestnicy ubezpieczają się we własnym zakresie, organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki 
podczas zawodów 
b. w przypadku niekorzystnych warunków pogodowych zawody zostaną odwołane,  

c. organizator zastrzega sobie prawo interpretacji wszystkich kwestii spornych. 
 


