
 

 
REGULAMIN ZAWODÓW ROWEROWYCH  

„IV TERENOWY WYŚCIG ROWEROWY Z OKAZJI DNIA DZIECKA  

O PUCHAR BURMISTRZA PSZCZYNY” 
Pszczyna, 11 czerwca 2022 r. 

 

 

I. ORGANIZATORZY 

1. Uczniowski Klub Sportowy AVATAR (ul. Topolowa 42, 43-262 Kobielice) 

2. Urząd Miejski w Pszczynie 

3. Miejski Ośrodek Rekreacji i Sportu w Pszczynie 

Osobą odpowiedzialną za organizację imprezy jest Rafał Sekta, tel. 609541776  

kontakt@uksavatar.pl 

Partner imprezy: Powiatowe Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Pszczynie. 

 

II. CEL WYŚCIGU: 

1. Promocja miasta Pszczyna i Powiatu Pszczyńskiego. 

2. Zapewnienie możliwości aktywnego spędzania czasu. 

3. Zwiększenie sprawności fizycznej u dzieci i młodzieży. 

4. Zapewnienie możliwości udziału w zawodach sportowych. 

5. Promowanie akcji „Widoczny rowerzysta”. 

mailto:kontakt@uksavatar.pl


III. TERMIN I MIEJSCE: 

1. Biuro wyścigu czynne w dniu 11.06.2022r. w godz. od 9.00 do godz.10.45  

w miejscowości Pszczyna (teren hali sportowej MORiS). 

2. Wyścig zostanie rozegrany na trasie okrężnej o długości ok 1300m, mała runda  

ok 300m oraz prostej ok 200m dla rowerków biegowych. 

3. Start pierwszej kategorii o godzinie 11.00. 

4. Przewidywany czas zakończenia zawodów godz. 14.30, pomiędzy blokami startowymi 

przewidziana jest przerwa techniczna. 

 

IV. UCZESTNICTWO I SPOSÓB ROZEGRANIA ZAWODÓW: 

Godziny startu  oraz dekoracji dla poszczególnych kategorii - zgodnie z programem*: 

Dzieci do 6 lat (rowerki biegowe)  prosta 200m start około godz. 11.00 

Dzieci do 6 lat (osobno: rowerki z podpórkami, dzieci do 4 lat rowerki bez podpórek, dzieci  

5-6 lat rowerki bez podpórek) 

1 okrążenie (mała runda) start około godz. 11.05 

Dzieci 7-8 lat (dziewczyny)  3 okrążenia (mała runda) start około godz. 11.20   

Dzieci 7-8 lat (chłopcy)  3 okrążenia (mała runda) start około godz. 11.40   

Dekoracja kategorii: Przedszkolaki, dzieci 7-8 lat około godziny 12.00. 

 

Dzieci 9-10 lat  (dziewczyny)  2 okrążenia, start około godz. 12.30 

Dzieci 9-10 lat  (chłopcy)  2 okrążenia, start około godz. 12.50 

Dzieci 11-12 lat (dziewczyny)  3 okrążenia, start około godz. 13.10 

Dzieci 11-12 lat (chłopcy)  3 okrążenia, start około godz. 13.30 

Dzieci 13-16 lat   3 okrążenia, start około godz. 14.00 

Zakończenie zawodów oraz dekoracja zawodników 9-10 lat, 11-12 lat, 13-16 lat około godz. 

14.30. 

* Organizator w porozumieniu z komisją sędziowską przewiduje możliwość łączenia kategorii 

wiekowych w zależności od frekwencji, godziny startów poszczególnych kategorii mogą ulec 

zmianie. 

 

V. ZGLOSZENIA: 

1. Przed rozpoczęciem wyścigu – od godz. 9.00 do godz. 10.45 w biurze zawodów  

(w starszych kategoriach będzie możliwość zapisania dziecka. do godziny przed 

startem swojej kategorii wiekowej). 



2. Organizator nie przewiduje pobierania opłaty startowej. 

 

VI. INFORMACJE OGÓLNE 

1. W zawodach mogą startować dzieci za zgodą rodziców posiadające sprawny rower  

i kask ochronny. 

2. W zawodach dopuszcza się start zawodników z licencją szkółki kolarskiej, ale tylko 

tych którzy nie posiadają punktów w Śląskim Challenge na rok 2022. 

3. Dla zwycięzcy przewiduje się puchar (w kategoriach: dzieci 4-6 lat rowerki bez 

podpórek, dzieci 7-8 lat, dzieci 9-10 lat, dzieci 11-12 lat, dzieci 13-16 lat), dla 

pierwszych trzech zawodników drobne nagrody i dyplomy, natomiast dla wszystkich 

medale oraz nagrody pocieszenia w postaci słodyczy po oddaniu numeru startowego. 

4. Organizator nie ubezpiecza zawodników, a jedynie wyścig organizacyjnie. 

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki spowodowane przez 

zawodników bądź inne osoby, które nie wynikają z winy organizatora. Koszty 

organizacyjne wyścigu pokrywa organizator. 

 
MAPA TRASY 
 

 


