
Rowerowe Wakacje z OSiR Sokółka 
Zawody pod Patronatem Burmistrza Sokółki

Sokółka, sierpień-wrzesień 2022 r.

REGULAMIN

I. CEL IMPREZY  :
 Popularyzacja sportu wśród dzieci i młodzieży,
 Wyłonienie najzdolniejszej młodzieży w celu dalszego szkolenia w sekcji kolarskiej,
 Urozmaicenie wypoczynku dla dzieci i młodzieży w mieście Sokółka.

II. ORGANIZATOR  :
 Burmistrz Sokółki,
 Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sokółce,
 Sokólski Klub Kolarski SOKÓŁ.

III. TERMIN I MIEJSCE  :
Wyścigi zostaną przeprowadzone w następujących terminach:
16.08.2022 r.
23.08.2022 r.
30.08.2022 r.
6.09.2022r.
(13.09.2022r.  - Termin rezerwowy)
Miejsce: Stadion Miejski OSiR w Sokółce, ul. Mariańska 31. 
Rozpoczęcie zawodów o godz. 17.15.
W przypadku niesprzyjających warunków atmosferycznych możliwe jest odwołanie, zmiana lokalizacji
lub przesunięcie wyścigów na inny termin. Wszelkie zmiany będą publikowane na www.osir.sokolka.pl

IV. UCZESTNICTWO:
W wyścigach uczestniczą dziewczęta i chłopcy. Zapisy bezpośrednio przed zawodami.
Kategorie wiekowe:
1 kategoria: DZIECI – rocznik 2016 i młodsi,
2 kategoria: DZIEWCZĘTA – rocznik 2013 – 2015,
3 kategoria: CHŁOPCY – rocznik 2013 – 2015,
4 kategoria: DZIEWCZĘTA – rocznik 2010- – 2012,
5 kategoria: CHŁOPCY – rocznik 2010 – 2012,
6 kategoria: DZIEWCZĘTA – rocznik 2007 – 2009,
7 kategoria: CHŁOPCY – rocznik 2007 – 2009.



V. NAGRODY  :
Zwycięzcy poszczególnych spotkań za miejsca 1-3 otrzymują dyplomy, a  wszyscy uczestnicy słodycze
i  punkty  do  klasyfikacji  generalnej  zawodów.   Po  zakończeniu  ostatnich  zawodów  najlepszych  3
zawodników i zawodniczek klasyfikacji generalnej otrzymują nagrody.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:  
Uczestników wyścigów obowiązują  kaski  ochronne,  własny  sprawny  rower  oraz  zgoda  rodziców,
opiekunów na udział w wyścigach rowerowych po bieżni stadionu.
Punktacja zostanie określona przed pierwszymi zawodami.
Wyniki i aktualna klasyfikacja zawodów będą publikowane na stronie www.osir.sokolka.pl
Wszelkie sprawy sporne wynikłe w trakcie trwania zawodów, a nie ujęte w niniejszym regulaminie
rozstrzygać będzie Sędzia Główny i Organizator. 


	Rowerowe Wakacje z OSiR Sokółka
	Zawody pod Patronatem Burmistrza Sokółki
	Sokółka, sierpień-wrzesień 2022 r.

