
Minut  

KOMUNIKAT  

 LIGI SZKÓŁEK KOLARSKICH MTB - Dolny Śląsk 2020 

II Edycja - Wilków 03.10.2020 r. 

Organizator: 

 Gmina Głogów 

 TC Chrobry Głogów 

Cel : 

 wyłonienie najlepszych zawodników  z rocznika 2006 - 2009 i młodszych, biorących udział w Projekcie 
Rozwoju Kolarstwa  

 ocena nabytych umiejętności w zakresie jazdy na rowerze  

 promocja prozdrowotnych, edukacyjnych i wychowawczych wartości sportu   

 upowszechnianie sportu wśród uczniów szkół podstawowych  

 poprawa ogólnej sprawności fizycznej uczniów  

 przeciwdziałanie patologii wśród dzieci i młodzieży  

 rywalizacja rówieśnicza i sportowa zgodnie z zasadami fair play 
 

Termin i miejsce: 

 zawody zostaną rozegrane w dniu 03 października 2020 r. na terenie Wałów Odrzaoskich w Wilkowie. 

 start pierwszej kategorii o godz. 11.00 
   

Uczestnictwo: 

• prawo startu mają uczennice i uczniowie z rocznika 2010 (i młodsi)  do 2006 biorących udział  w Projekcie 

Rozwoju Kolarstwa - start zawodników z licencją oraz uczestników szkółek kolarskich. 

Zgłoszenia: 

 zgłoszenia tylko elektroniczne w terminie do 02 października 2020 r. na adres e-mail: 
zbychjasz@poczta.onet.pl 

 weryfikacja zgłoszeń w dniu 03 października 2020 r. w biurze zawodów - parking baru Rożno,  
ul. Głogowska w Wilkowie,  od godz. 9.00 do 10.30 

 odprawa techniczna ok. godz. 10.30 (biuro zawodów) 
  

Sposób przeprowadzenia: 

• 03 października 2020 r. - Wilków, na terenie Wałów Odrzańskich 

•       Trasa wyścigu 

• wyścig MTB na rundzie o długości ok. 1750 m.    

 godz. startów i dystanse: 

• godz. 11:00  dziewczynki rok. ur. 2010 i młodsze  10 do 20 min. 
• godz. 11:30  chłopcy rok. ur. 2010 i młodsi   10 do 20 min. 
• godz. 12:00  dziewczynki rok. ur. 2008 -2009   15 do 30 min. 
• godz. 12:30  chłopcy rok. ur. 2008 - 2009  15 do 30 min. 
• godz. 13:00  dziewczynki rok. ur. 2006 - 2007   30 do 45 min. 
• godz. 13:40  chłopcy rok. ur. 2006 - 2007    30 do 45 min. 

mailto:zbychjasz@poczta.onet.pl


Zakooczenie i dekoracja wszystkich kategorii około godz. 14.30 

Zwycięzcą  w  danej  kategorii  wiekowej  zostaje  zawodnik, który  jako  pierwszy  przekroczy linię  mety. 

Ostateczne dystanse oraz godziny startów zostaną ustalone i podane podczas odprawy technicznej.  

Zasady finansowania: 

 koszty organizacyjne zawodów pokrywa Organizator, a koszt dojazdu uczniów pokrywają szkoły, kluby   
          i szkółki kolarskie, 

 nie pobierana jest opłata startowa. 
 

Nagrody: 

 za miejsca I - III w poszczególnych kategoriach - puchary 

 za miejsca IV - VI w poszczególnych kategoriach - dyplomy 
 

Postanowienia końcowe: 

 uczestnicy  zawodów  muszą  posiadad  sprawne  rowery, sztywne kaski, strój  sportowy 

 za wypadki na trasie zaistniałe z winy startujących lub osób towarzyszących - organizator nie 
odpowiada  

 w sprawach nie ujętych w niniejszym regulaminie decyduje organizator, w porozumieniu  z Sędzią 
Głównym. 

 Zespół Opieki Zdrowotnej: Głogowski Szpital Powiatowy sp. z o.o., ul. Kościuszki 15, 67-200 Głogów, 
tel. 76/837 32 11. 
 

Organizator zapewnia: 

 Organizator zapewnia profesjonalną obsługę sędziowską 

 Organizator zapewnia opiekę medyczną 
 

ORGANIZATOR 

 

 


