Otwarte Mistrzostwa Piechowic <Pętelka Michałowicka>
I. CEL IMPREZY
1. Promocja Piechowic, osiedla Michałowice
2. Popularyzacja kolarstwa górskiego jako formy aktywnego wypoczynku.
II. HARMONOGRAM IMPREZY
1. Miejsce imprezy : Michałowice Schronisko MłodzieŜowe Złoty Widok
10 września 2011 -start godz. 15.00
III. ORGANIZATORZY
1. Urząd Miejski Piechowice
2. Stowarzyszenie Michałowice
IV.SPOSÓB PRZEPROWADZENIA ZAWODÓW
Zawody rozgrywane będą w klasyfikacji indywidualnej ze startu wspólnego. Organizator
zastrzega sobie moŜliwość w przypadku duŜej liczby zgłoszonych uczestników podziału
startujących uczestników według kategorii wiekowych. Zwycięzcami zostaną zawodnicy,
którzy w najkrótszym czasie pokonają trasę zawodów.
Trasa, start i meta zawodów będą oznakowane. Na trasie rozmieszczone będą punkty
kontrolne z sędziami zawodów, których ominięcie grozi dyskwalifikacją.
V. NAGRODY
Nagrody otrzymują zawodnicy od 1 do 3 miejsca w kaŜdej kategorii. Puchary, medale ,
dyplomy, nagrody rzeczowe
VI. TRASY IMPREZ
Trasy mają charakter górski z licznymi podjazdami i zjazdami lub terenowy z udziałem dróg
polnych i leśnych. W przypadku poprowadzenia trasy drogą publiczną organizatorzy
zapewniają jej zamkniecie dla ruchu kołowego.
VII. ZGŁOSZENIA
Zgłoszenia naleŜy dokonywać bezpośrednio przed zawodami do godzin 14 00 lub wcześniej
do 9 .09 2011 ,na formularzu zgłoszeniowym przesyłając na adres e-mailowy organizatora
tj. promocja@piechowice.pl
VIII. . WARUNKI UCZESTNICTWA
Imprezy mają charakter amatorski i nie są wymagane licencje zawodników.
Zawodnicy obowiązkowo startują w kaskach. Zawodnicy startują w zawodach na własna
odpowiedzialność co potwierdzają akceptując zasady uczestnictwa podpisem na karcie
zgłoszenia. W przypadku osób niepełnoletnich kartę zgłoszenia podpisują
rodzice lub prawni opiekunowie
VIII. KATERGORIE WIEKOWE
Ewentualne kategorie wiekowe
 dzieci do 10 lat
 dzieci od 11 lat do 14
 młodzieŜ od 15 do 18 lat
 dorośli powyŜej 18 roku Ŝycia
IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Uczestnicy zawodów muszą zachować szczególną ostroŜność na zjazdach górskich i drogach
publicznych. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody rzeczowe i majątkowe
zawodników. Organizator zapewnia opiekę medyczną w miejscu organizacji zawodów.
Wolniejszy zawodnik powinien ustąpić miejsca szybszemu na trasie.
Podczas sprintu finiszowego zawodnik musi utrzymywać się na swoim torze jazdy.
W sprawach spornych decyduje organizator i Sędzia Główny zawodów. Odpowiedzialny za
przeprowadzenie zawodów …
Organizator

