
Kraków,   03.09.2009r.                                          

 KOMUNIKAT 

Dotyczący: organizacji finałów Miejskich Igrzysk Młodzieży Szkolnej,   

                        Gimnazjady Młodzieży oraz Licealiady Młodzieży. 

w rowerach górskich – MTB w ramach Krakowskiej Olimpiady Młodzieży. 

Zarząd Miejski Szkolnego Związku Sportowego w Krakowie oraz Międzyszkolny 

Ośrodek  Sportowy w Krakowie – Nowej Hucie organizują w ramach Małopolskiego 

Systemu Współzawodnictwa Sportowego dzieci i młodzieży na rok 2009/2010  

zawody w rowerach górskich - MTB  

1. Termin i miejsce zawodów: 

Zawody odbędą się w dniu 22.09.2009r. na terenach przy Nowohuckim Centrum Kultury. Start, meta, 

biuro zawodów – z tyłu budynków NCK. 

2. Program zawodów: 

Godz. 9.00 – 9.30 – weryfikacja zgłoszeo, odbiór numerów startowych, odprawa techniczna. 

Godz. 9.30 – 10.00 – oficjalny trening na trasie zawodów. 

Godz. 10.00 – uroczyste otwarcie zawodów.  

Godzina 10.10 – start poszczególnych wyścigów według następującej kolejności: 

Igrzyska Młodzieży Szkolnej: 
GODZ. 10.10 – dziewczęta 3 x 1200 m. 

GODZ. 10.30 – chłopcy 3 x 1200 m. 

GODZ. 10.50 – wręczenie medali i dyplomów najlepszym zawodnikom /IGM/. 

Gimnazjada: 
GODZ. 11.00 - dziewczęta 4 x 1200 m, 

GODZ. 11.30 - chłopcy 4 x 1200 m. 

GODZ. 12.00 - wręczenie medali i dyplomów najlepszym zawodnikom /Gimnazjada/  

Licealiada:  
GODZ. 12.10 – dziewczęta 4 x 1200m, 

GODZ. 12.40 – chłopcy 6 x 1200m. 

GODZ. 13.10 – wręczenie medali i dyplomów najlepszym zawodnikom /Licealiada/ 

GODZ. 13.20 - zakończenie zawodów 

3. Uczestnictwo : 

W zawodach startują reprezentacje szkół krakowskich składające się maksymalnie z trzech 

zawodniczek i trzech zawodników. W reprezentacji szkół podstawowych prawo startu mają zawodniczki i 

zawodnicy z roczników 1997 i młodsi. W reprezentacji gimnazjów prawo startu mają zawodniczki i 

zawodnicy z roczników 1994 i młodsi. W reprezentacji szkół ponad podstawowych prawo startu mają 

zawodniczki i zawodnicy z roczników 1990 i młodsi. 
Wszyscy startujący muszą byd uczniami danej szkoły najpóźniej od 1 września 2009 roku.  

W zawodach licealiady nie mogą startowad słuchacze pomaturalnych szkół dla pracujących. 

 



 

 

 

 

4. ZGŁOSZENIA : 

Lista zgłoszeo zawierająca nazwiska i imiona startujących uczniów, ich daty urodzenia, potwierdzone 

pieczątką szkoły i imienną pieczątką dyrektora szkoły. Na liście obowiązkowo wpisana ma byd również 

osoba odpowiedzialna za grup. Osoba ta musi posiadad przy sobie zgodę rodziców na udział dziecka w 

zawodach lub zaświadczenia lekarskie o braku przeciwwskazao do uczestnictwa. 

     Zgłoszenia należy kierowad do: 

Zarządu Miejskiego SZS fax; 012 685 58 25 lub adres email: admin@szs.krakow.pl  

w nieprzekraczalnym terminie do 18 września 2008r. Zgłoszenia przysłane po tym terminie nie będą 

przyjmowane. Organizator zawodów zastrzega sobie prawo – zmiany terminu ze względu na warunki 

atmosferyczne.  

5. Sposób i zasady przeprowadzenia zawodów. 

- Wyścigi zostaną przeprowadzone ze startu wspólnego. 

- Prawo startu mają tylko zawodnicy i zawodniczki na sprawnych rowerach /decyduje sędzia główny/. 

- Zawodnik zostanie dopuszczony do startu po przymocowaniu numeru startowego otrzymanego od 

organizatora, po zakooczeniu wyścigu numer należy zdad organizatorom w biurze zawodów. 

- Wszyscy zawodnicy startują obowiązkowo w kaskach ochronnych. 

- Zawodnicy nie mogą przeprowadzid treningu po trasie zawodów podczas trwania wyścigu. 

- W trakcie wyścigu zawodnikom nie wolno skracad ani zmieniad wyznaczonej trasy –    

   bezwzględny obowiązek jazdy po wyznaczonej trasie. 

- Zawodnik nie może utrudniad szybszemu zawodnikowi wyprzedzania go na trasie wyścigu. 

- Zabrania się używania szklanych pojemników w pobliżu trasy i na trasie zawodów. 

- W przypadku większej liczby uczestników rozegrane zostaną serie na czas (decyduje sędzia główny). 

- Punktacja drużynowa liczona zgodnie z regulaminem ogólnym KOM – do punktacji wlicza się         miejsca 

osiągnięte przez wszystkich trzech zawodników/czek reprezentujących daną szkołę. 

6. Awans do zawodów wojewódzkich. 

Do zawodów wojewódzkich kwalifikuje się po ośmiu najlepszych zawodników i zawodniczek w każdej 

kategorii. Zawody wojewódzkie odbędą się 25 września bieżącego roku w Nowym Targu. 

7. Nagrody. 

Zwycięzcy zawodów otrzymają medale, statuetki i dyplomy ufundowane przez Wydział Sportu i Inicjatyw 

Społecznych Urzędu Miasta Krakowa. 

8. Dodatkowe informacje:  

W przypadku mniejszej liczby zawodników niż 10 w danej kategorii, o rozegraniu wyścigu decyduje 

organizator zawodów. Program minutowy może ulec zmianie ze względu na liczbę startujących lub bardzo 

złe warunki atmosferyczne. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za zaistniałe wypadki na trasie 

oraz za rzeczy zaginione lub skradzione. 

We wszystkich sprawach spornych nie objętych tym regulaminem będzie decydowała Komisja Sędziowska 

w porozumieniu z organizatorem. 

Całośd imprezy finansowana przez Urząd Miasta Krakowa. 

 

                                                                                                    Ze sportowym pozdrowieniem 

ZM SZS w Krakowie 

 


