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„DNI SKARYSZEWA 2019” 

Skaryszewski wyścig kolarski dzieci i dorosłych 
  
 

I.CEL IMPREZY 

 Popularyzacja sportu kolarskiego na terenie woj. Mazowieckiego.  

 Promocja Miasta i Gminy Skaryszew oraz powiatu radomskiego. 

 Zachęcenie młodzieży i dorosłych do czynnego uprawiania kolarstwa.  

 Promowanie prozdrowotnych, społecznych, wychowawczych i edukacyjnych wartości sportu. 

 Zwiększenie aktywności fizycznej w społeczeostwie. 

 Propagowanie zdrowego, trzeźwego trybu życia, aktywnego wypoczynku i rekreacji. 

 Kształtowanie postaw prospołecznych i wolontariatu. 
 

II. ORGANIZATOR 

 Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury w Skaryszewie. 
 

III. TERMIN I MIEJSCE  

 14 lipiec 2019 r. w godz. 14-17, 

 bieżnia stadionu sportowego przy ul. Błonie 15 26-640 Skaryszew - wyścig dzieci, 

 trasa ulicami gminnymi -ul. Gimnazjalna – Prusa – Kochanowskiego – Czeremchowa – Słoneczna – 
Błonie 
 

 ekoracja zwycięzc w odbędzie się   po zakooczeniu wszystkich wyścig w oraz biegu.  
W trakcie imprezy zapewniamy liczne atrakcje dla dzieci, młodzieży i dorosłych. 

 
III. DYSTANSE 

 wyścig kolarski dzieci 3-4 lata dystans 200 m, dzieci 5-10 lat 400 m 

 wyścig kolarski dorośli dystans 20km (10* ok. 2km). 
 

IV. PROGRAM SZCZEGÓŁOWY  
12:30 - otwarcie biura zawodów dla dzieci i dorosłych, 
13:30 - zamknięcia biura zawodów dla dorosłych, 
14:00 - start wyścigu kobiet i mężczyzn, 
14:30 - zamkniecie biura zawodów dla dzieci, 
15:00 – start wyścigu dzieci 
17:00 – dekoracja zwycięzców biegu i wyścigów dzieci i dorosłych, 

             
Organizator zastrzega sobie prawo zmian programu szczeg łowego poszczeg lnych wyścig w kolarskich.  
 
V. TRASA WYŚCIGU 
Start i meta – przy budynku Szkoły Podstawowej w Skaryszewie ul. Prusa 5, 26-640 Skaryszew  
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 Wyścig gł wny – trasa ulicami gminnymi -ul. Gimnazjalna – Prusa – Kochanowskiego – 
Czeremchowa – Słoneczna – Błonie 

 Wyścig dzieci – bieżnia stadionu ul. Błonie 15 Skaryszew.  
    
VI. KONTAKT I INFORMACJE 
Biuro zawodów: 
Szkoła podstawowa w Skaryszewie ul. Prusa 5 26-640 Skaryszew w godz. 12:30 - 14:30 
 
 Kontakt: 

 Daniel Rogala - Dyrektor MGOK 
tel. 513 144 133  
e-mail: mgok@mgokskaryszew.pl 
Informacje na stronie www.skaryszew.pl  oraz www.mgokskaryszew.pl 
 

 Małgorzata Skowron 
tel. 795 084 578 
e-mail: m.skowron@streetrunradom.pl 

 
VII. ZGŁOSZENIA  
Istnieją dwie możliwości zgłoszenia do zawod w:  

 zgłoszenia elektronicznie za pośrednictwem strony:  
www.mtbcr oss2 4.pl zakładka kalendarz  

www.mtbcross24.pl zakładka kalendarz 

 Zgłoszenia do zawod w w dniu startu w biurze zawod w w godzinach od 12.30 do 14.30  
 

Organizatorzy przewidują limit czasu wyścigu dorosłych wynoszący 1,5 godziny.  
Zgłoszenia dzieci będą przyjmowane tylko w dniu zawod w osobiście przez jednego z rodzic w lub 
prawnego opiekuna w siedzibie Szkoły Podstawowej w Skaryszewie ul. Prusa 5 26-640 Skaryszew. 
Pomiaru czasu w wyścigu dzieci będą dokonywad nauczyciele wychowania fizycznego. Wyścig będzie 
rejestrowany kamerą video.  
           
VIII. KATEGORIE I KLASYFIKACJE 
 
KATEGORIE 
W wyścigu kolarskim uczestnicy rywalizowad będą w następujących kategoriach:  
1. open kobiet i mężczyzn: 

a) wiekowych: K16/M16 (16-19lat);  
b) K20/M20 (20-29 lat);  
c) K30/M30 (30-39 lat);  
d) K40/M40 (40-49 lat);  
e) K50/M50 (50-59 lat);  
f) K60/M60 (60 i więcej lat) 

2. dzieci:   
a) I kategoria - 2015 - 2016 (3-4 lata);  
b) II kategoria - 2014 - 2013 (5-6 lat);  
c) III kategoria - 2012 - 2011 (7-8 lat);  
d) IV kategoria - 2010 - 2007 (9-12 lat);  

 
IX. NAGRODY 
Organizator przewiduje w każdym z wyścig w następujące nagrody: 

 medale dla każdego zawodnika, kt ry ukooczy wyścig, 

 kategoria generalna kobiet i mężczyzn: miejsca 1-3 – puchary, nagrody finansowe, 

mailto:mgok@mgokskaryszew.pl
http://www.skaryszew.pl/
http://www.mgokskaryszew.pl/
mailto:m.skowron@streetrunradom.pl
http://www.mtbcross24.pl/
http://www.mtbcross24.pl/
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 kategorie wiekowe: 1-3 miejsce w każdej kategorii – puchary, nagrody rzeczowe 

 biegi dzieci : 1-3 miejsce w każdej kategorii – dyplomy, nagrody rzeczowe. 
  
X. UCZESTNICTWO 

 Do startu w wyścigu kolarskim kobiet i mężczyzn dopuszczeni zostaną zawodnicy, kt rzy do dnia 
biegu ukooczyli 16-ty rok życia.  

 Młodzież szkolna w wieku 16 lat i więcej lat startuje i jest klasyfikowana w wyścigu gł wnym. 

 Zawodnicy niepełnoletni muszą posiadad zgodę opiekun w prawnych na uczestnictwo w wyścigu 
wg wzoru organizatora 

 Każdy zawodnik startuje na własnym rowerze sprawnym technicznie. R żnice sprzętowe nie będą 
brane pod uwagę. 

 Wszyscy zawodnicy startują we własnych sztywnych kaskach ochronnych. 

 Uczestnik nie może brad udziału w wyścigu będąc pod wpływem alkoholu lub środk w 
odurzających. 

 Pobranie numeru startowego przez zawodnika jest r wnoznaczne z akceptacją regulaminu wyścigu.  

 Każdy zawodnik ma obowiązek zapoznad się z regulaminem wyścigu i zobowiązany jest do jego 
przestrzegania, co potwierdza złożeniem podpisu na druku zgłoszenia. 

 
XI. SPRAWY FINANSOWE 

 Koszty organizacyjne ponoszą organizatorzy. 

 Uczestnictwo w wyścigu kolarskim – brak opłaty startowej.  
 
XII. POSTANOWIENIA KOOCOWE 

 Organizator nie odpowiada za rzeczy zagubione w czasie wyścigu. 

 Uczestnicy wyścigu biorą udział w zawodach na własną odpowiedzialnośd i wskazane jest 
ubezpieczenie na własny koszt od następstw nieszczęśliwych wypadk w. 

 Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie.  

 Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora. 
 
 
Partnerzy: 
    
 
 
        
 
 
    
 
 


