
REGULAMIN 

XII ROWEROWEGO WYŚCIGU PO KREMÓWKI

z okazji obchodów Dnia Papieskiego

Puławy, 3 października 2021 r.

CELE:
- Obchody Dnia Papieskiego w Puławach.
- Uczczenie pamięci o Wielkim Polaku – Papieżu Janie Pawle II, który kochał sport.
-  Popularyzacja  myśli  zaczerpniętych  z  nauczania  Jana  Pawła  II  oraz  przybliżenie
uczestnikom wyścigu modelu życia zaproponowanego przez Ojca Świętego.
- Propagowanie i umacnianie zdrowych i chrześcijańskich zasad współzawodnictwa.

ORGANIZATOR:
- Stowarzyszenie „Rodzina”
- Parafia Świętej Rodziny w Puławach

PARTNERZY:
- Mostostal Puławy
- Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

TERMIN I MIEJSCE:

Wyścig zostanie rozegrany w dniu 3 października 2021 r. (niedziela) w Puławach 
w godz. 14.00 – 17.30



TRASA
Dzieci kl.  I  – VIII  szkoły podstawowej, młodzież szkoły średniej,  dorośli  – trasa ok.
1000 m zamyka się w pętlę wzdłuż ulic: Aleja Królewska, fragment ul. Czartoryskich
(jeden pas ruchu), Aleja Mała, fragment ulicy Piłsudskiego (jeden pas ruchu). 
Każda  grupa  ma  do  przejechania  różną,  wyznaczoną  liczbę  okrążeń  wyznaczonej
trasy.
- Dzieci w wieku przedszkolnym – trasa skrócona, ok 200 m.

ZGŁOSZENIA
Zgłoszenia przyjmowane są w dniu zawodów w godzinach 13.00 – 14.00 w miejscu
startu i mety.

SPOSÓB PRZEPROWADZENIA ZAWODÓW

Zawody zostaną przeprowadzone w kategoriach: 
- wiek przedszkolny;
-  szkoły podstawowe kl.  I  – III  (  w przypadku dużej ilości  zgłoszeń, dzieci  zostaną
podzielone na dwie grupy oddzielnie rywalizujące: dziewczynki i chłopcy);
- szkoły podstawowe kl. IV – VI ( w przypadku dużej ilości zgłoszeń, dzieci zostaną
podzielone na dwie grupy oddzielnie rywalizujące: dziewczynki i chłopcy);
- szkoły podstawowe klasy VII – VIII;
- szkoły ponadpodstawowe i mężczyźni do 50 roku życia;
- kobiety OPEN;
- mężczyźni powyżej 50 roku życia;

- uczestnicy rywalizują na dowolnych rowerach;
- wszyscy uczestnicy wyścigu zobowiązani są do jazdy w kaskach ochronnych, brak
kasku wyklucza uczestnika ze startu;
-  start  osób nieletnich wyłącznie po przedstawieniu pisemnej zgody rodziców lub
opiekunów prawnych (załącznik nr 1)

NAGRODY
- we wszystkich kategoriach dla zwycięzców (trzy pierwsze miejsca)  przewidziane są
nagrody w formie pucharów lub statuetek a także nagrody rzeczowe. W kategorii
przedszkolaki i  dzieci klas I  – III  szkoły podstawowej wszyscy uczestnicy otrzymują
nagrody.



PROGRAM SZCZEGÓŁOWY

ZAPISY GODZ. 13.00 – 14.00

GODZ. 14.00 START

Grupa I 
uczniowie klas VII – VIII szk. podst. - 3 okrążenia

Grupa II
uczniowie szkoły średniej i mężczyźni do lat 50 - 4 okrążenia

Grupa III
dzieci w wieku przedszkolnym (dziewczynki , chłopcy) - wyznaczona trasa

Grupa IV
uczniowie klas I – III szk. podst (dziewczynki, chłopcy) – 1 okrążenie

Grupa V
kobiety OPEN - 3 okrążenia

Grupa VI
mężczyźni powyżej 50 roku życia - 3 okrążenia

Grupa VII
uczniowie klas IV – VI szk. podst. (dziewczynki, chłopcy) - 2 okrążenia

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
-  organizator  nie  ponosi  odpowiedzialności  za  rzeczy  zaginione,  bądź  skradzione
podczas trwania zawodów, oraz za wypadki spowodowane podczas wyścigu;
- organizator nie przewiduje szatni/przebieralni dla uczestników;
- uczestnicy nie są ubezpieczeni na czas zawodów;
- o sprawach nie ujętych w regulaminie decyduje organizator i sędzia główny;



-  organizator  zastrzega  sobie  prawo  do  zmian  ilości  okrążeń  określonych  grup
ścigających  się  oraz  do  zmian  kategorii  ścigających  się  w  zależności  od  ilości
zgłoszonych osób do ścigania się;
-  uczestnictwo  w  wyścigu  jest  jednocześnie  deklaracją,  że  u  uczestnika  nie  ma
przeciwwskazań zdrowotnych i medycznych do udziału w zawodach;
-  uczestnictwo  w  zawodach  jest  jednocześnie  zgodą  na  publikację  wizerunku
uczestnika na stronie internetowej organizatora oraz na jego Facebooku;
- zgłoszenie do udziału w wyścigu oznacza, że uczestnik zapoznał się z regulaminem 
i akceptuje jego postanowienia.

tel. kontaktowy
Anna Różycka 698 115 182
Renata Szczypa 517 385 307

Szpital 
24 – 100 Puławy. ul. J. Bema 1

tel. alarmowe
999   112


