Regulamin
Młodzieżowa Liga Kolarska
Deichmann Abus Mat Sobótka

1. Cel Wyścigu
Popularyzacja kolarstwa na terenie Miasta i Gminy,
Popularyzacja kolarstwa jako dyscypliny sportowej,
Poszukiwanie utalentowanej młodzieży do uprawiania kolarstwa.

2. Organizator
KS Ślęża Sobótka, Huzar Bike Academy

3. Uczestnictwo
W wyścigu prawo startu mają dzieci i młodzież w rocznikach 2004-2006 i młodsi
4. Zgłoszenia
W dniu zawodów w Sobótce na stadionie miejskim przy ul. Św. Anny 12 namiot
HBA- stolik sędziowski

5. Kategorie wiekowe
Wyścig jest rozgrywany w poszczególnych kategoriach wiekowych z podziałem na
chłopców i dziewczęta

Kategorie wiekowe Chłopcy:
-2004
-2005
-2006 i młodsi
Kategorie wiekowe Dziewczęta:
-2004-2005
-2006 i młodsi
6. Ogólne zasady i punktacja
Młodzieżowa Liga Kolarska składać się będzie z 7 wyścigów, z pośród których do
punktacji ogólnej wliczone będzie 5 najlepszych startów. Wyścigi rozgrywane będą w
różnych dyscyplinach: wyścig na kreskę, wyścig Australijski, czasówka. O tym jaki
rodzaj wyścigu będzie w danym terminie będziemy informować na stronie
facebookowej na tydzień przed zawodami.

Punktacja:
Punkty będą przyznawane za zajęte miejsce i zależeć będą od liczby osób startujących.
Będzie obowiązywać poniższy przelicznik punktowy:
Za pierwsze miejsce będzie taka sama ilość punktów jak ilość startujących osób.
Kolejne miejsca będą miały o jeden punkt mniej.
Przykład:
Jeżeli w wyścigu wzięło udział 10 osób to za pierwsze miejsce jest 10pkt, za drugie
9pkt, za trzecie 8pkt…… za dziesiąte 1pkt
Taka punktacja obowiązywać będzie w każdej kategorii wiekowej.

7. Terminy i miejsce
Wszystkie wyścigi odbywać się będą na terenie lub w pobliżu stadionu miejskiego w
Sobótce przy ul. Św. Anny 12.
Poniżej znajdują się wszystkie terminy zawodów:
- 16 czerwiec (czwartek) godz. 17.00
- 7 lipiec (czwartek) godz. 17.00
- 28 lipiec (czwartek) godz. 17.00
- 4 sierpień (czwartek) godz. 17.00
- 18 sierpień (czwartek) godz. 17.00

- 8 wrzesień godz. (czwartek) 17.00
- 25 wrzesień (niedziela) FINAŁ
8. Sprawy sędziowskie
Wszystkie sprawy sporne należy kierować do sędziego głównego, który dostępny
będzie w namiocie HBA przy stoliku sędziowskim

9. Nagrody i sprawy finansowe
Zwycięzcy w poszczególnych kategoriach wiekowych otrzymają nagrody rzeczowe
oraz dyplom za zajęcie miejsca od 1 do 3.
W sprawach spornych nie objętych regulaminem decyduje organizator w
porozumieniu z sędzią głównym.
Opiekun każdego uczestnika będzie musiał podpisać oświadczenie o zgodzie na udział
podopiecznego w zawodach.
Organizator zastrzega sobie prawo interpretacji i zmian w regulaminie.

Udział w wyścigu jest bezpłatny

ZGODA RODZICÓW/OPIEKUNÓW NA UDZIAŁ W ZAWODACH

………………………………
Imię Nazwisko rodzica/opiekuna

……………………………….
Tel. Kontaktowy

Oświadczenie
Wyrażam zgodę na udział mojego syna/córki……………………………………..……..
ur. …………………………
W Młodzieżowej Lidze Kolarskiej, jakie będą odbywały się w mieście Sobótka, w terminach:
16 czerwiec, 7 lipiec, 28 lipiec, 4 sierpień, 18 sierpień, 8 wrzesień, 25 wrzesień.

…………………………….
Podpis opiekuna

