
Regulamin charytatywnego wyścigu  
„ Rowerem dla Mai ” 

 

 

I. ORGANIZATOR 
Organizatorem biegu jest Stowarzyszenie Rozwoju Społeczności Lokalnej Cięcina.eu 

 
II. CELE I ZAŁOŻENIA BIEGU 

 
1. Zebranie pieniędzy na leczenie i rehabilitację Mai. 
2. Popularyzacja wśród dzieci różnych form pomocy potrzebującym rówieśnikom. 
3. Propagowanie aktywnego wypoczynku, oraz rodzinnego spędzania wolnego czasu. 
4. Promocja Cięciny. 

 

 

II. TERMIN I MIEJSCE 
 

1. Zagroda plebańska przy kościele św. Katarzyny w Cięcinie ul. Św. Katarzyny. 
2. Zapisy w godzinach 15.30 – 16.30 w w/w lokalizacji.    16.45 odprawa techniczna. Start 

pierwszej (najmłodszej) kategorii godz. 17.00 Każda kolejna po zakończeniu poprzedniej. 
3. Dekoracja 15 min po zakończeniu wyścigu. 

 
 
III. WARUNKI UCZESTNICTWA 
 

1. Uczestnikiem są dzieci, które nie ukończyły 10-ciu lat (rocznik 2009 i młodsi). 
2. W dniu zawodów dokonały zapisu a opiekun prawny rodzic wypełni stosowne oświadczenie    

(wydawane w biurze zawodów). 
3. Dokona wpłaty w wysokości 10zł przeznaczonej w całości na rzecz „Majki” ( w ramach wpłaty 

dziecko bierze udział w losowaniu ). 
4. Posiada sprawny rower i startuje w atestowanym kasku. 
5. Pobierze i przypnie z przodu  numer startowy. 

 
IV. KATEGORIE WIEKOWE I DYSTANS (oddzielnie chłopcy, oddzielnie dziewczynki) 

 

CHŁOPCY: 
                       Rocznik 2009 - dystans - 800m 
                       Rocznik 2010 - dystans - 600m 
                       Rocznik 2011 - dystans - 450m 
                       Rocznik 2012 - dystans - 300m 
                       Rocznik 2013 - dystans - 200m 
                       Rocznik 2014 - dystans - 100m 
 DZIEWCZYNKI: 
                       Rocznik 2009 - dystans - 600m 
                       Rocznik 2010 - dystans - 400m 
                       Rocznik 2011 - dystans - 300m 
                       Rocznik 2012 - dystans - 1500m 
                       Rocznik 2013 - dystans - 100m 
                       Rocznik 2014 - dystans – 100m 
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V. INFORMACJE DODATKOWE 
 

1. Ilość okrążeń (dystans) w poszczególnych kategoriach w przypadku złej pogody może być 
zmniejszony. 

2. Zawody rozgrywane są na nawierzchni kamienisto trawiastej. 
3. W przypadku małej ilości zawodników (mniej niż 3 w danej grupie) kategorie będą łączone.  
4. Zawody mają charakter zabawowy dla tego nie ma możliwości składania protestów 

związanych z zawodami. 
5. Podczas zawodów obowiązuje zasada Fair Play, a decyzja sędziego jest niepodważalna. 

 
  VI.  ŚWIADCZENIA DLA ZAWODNIKÓW 
 

1. Każdy zawodnik otrzymuje pamiątkowy medal, oraz pakiet startowy 
2. Zawodnicy z pierwszych trzech miejsc w każdej kategorii otrzymują pamiątkowy dyplom. 
3. Każdy uczestnik który odda nr startowy bierze udział w losowaniu 3 profesjonalnych kasków 

rowerowych. 

               
   

W sprawach nieuregulowanych przez niniejszy Regulamin, decyzja i rozstrzygnięcie będą leżały po 
stronie Organizatora. 
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