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KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY - REGULAMIN   
MAŁOPOLSKICH IGRZYSK MŁODZIE ŻY SZKOLNEJ 

MAŁOPOLSKICH IGRZYSK DZIECI 
MAŁOPOLSKA LICEALIADA MŁODZIE ŻY  

w KOLARSTWIE GÓRSKIM (MTB) 
6.10.2017 r. Myślenice- Zarabie. 

 

 
CEL IMPREZY: 
� Popularyzacja wyścigów kolarskich. 
� Popularyzacja zdrowego i kulturalnego sposobu spędzania wolnego czasu. 
� Wyłonienie najlepszej zawodniczki i najlepszego zawodnika w poszczególnych 

kategoriach wiekowych. 
ORGANIZATORZY:  
� Małopolski Szkolny Związek Sportowy w Krakowie. 
� Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice. 
� Starostwo Powiatowe w Myślenicach 
� Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Myślenicach. 
� Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Myślenicach  
TERMIN I MIEJSCE ZAWODÓW : 

• Wyścig odbędzie się w dniu 6.10.2017 r. w Myślenicach. 
Start meta i biuro zawodów – plaża trawiasta Zarabie – Jazz. 
     . 
ZGŁOSZENIA : 

� Zgłoszenia do dnia 4.10.17 do godziny 14.00 drogą elektroniczną na adres: 
� Obowiązkowo  na - srs.szs.pl ( zawody wojewódzkie) oraz wygenerowany z 

sytemu pdf . 
� Przesłane zgłoszenia będą weryfikowane w dniu zawodów, legitymacja szkolna, lub 

zgłoszenie zbiorowe na listach potwierdzonych przez dyrektora szkoły i opiekuna 
grupy wygenerowane z systemu SRS. 

UCZESTNICTWO: 
� Startuj ą reprezentacje powiatów, składające się z 8 dziewcząt, 8 chłopców w 

każdej kategorii wiekowej. 
� Zgłoszeni do wyścigu powinni posiadać legitymację szkolną, pełny kask, sprawny 

technicznie rower górski z dwoma sprawnymi hamulcami.  
� Każdy uczestnik bierze udział w wyścigu na własne ryzyko i odpowiedzialność. 
� Impreza ubezpieczona przez Małopolski Szkolny Związek Sportowy. 
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� Prawo startu w wyścigach mają: osobno chłopcy i dziewczęta w następujących kat. 
wiek. 

1. Igrzysk Dzieci                          - rocznik 2005 i młodsi 
2. Igrzyska Młodzieży Szkolnej – rocznik 2002 - 2004 
3. Licealiada                                 - rocznik 1998 i młodsi 
 

SPOSÓB PRZEPROWADZENIA ZAWODÓW: 
− Wyścig odbędzie się, ze startu wspólnego 
− Prawo startu mają zawodniczki i zawodnicy tylko na sprawnych rowerach 
− Wszyscy zawodnicy startują obowiązkowo w kaskach ochronnych 
− Zawodnicy nie mogą przeprowadzać treningu po trasie zawodów podczas trwania 

wyścigu 
− W trakcie trwania wyścigu zawodnikom nie wolno skracać ani zmieniać wyznaczonej 

przez organizatora trasy- bezwzględny obowiązek jazdy po wyznaczonej trasie. 
− Zawodnik nie może utrudniać szybszemu zawodnikowi wyprzedzania go na trasie 

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

PROGRAM ZAWODÓW : 
26.09.2016r.- poniedziałek 
godz.- 1000 – 1100  - weryfikacja zgłoszeń,  przydział numerów startowych.                                                                
          1000- 1100 – oficjalny trening na trasie wyścigu 
                   1105 – odprawa techniczna  

                   1115 – start w kategorii Igrzyska Dzieci dziewczęta 2 x 1000m, chłopcy3x 1000m  
                              Igrzyska Młodzieży Szkolnej, Licealiada – dziewczęta 2 x 2000m, chłopcy 
3 x 2000m 
                   1300 – zakończenie zawodów, rozdanie medali, dyplomów i nagród.    
NAGRODY: 
W każdej kat. wiek. zdobywcy trzech pierwszych miejsc otrzymają medale, za miejsca 1-6 
zostaną wręczone dyplomy. 
W klasyfikacji powiatów statuetki za miejsca od  I – III 
KARY: 
Za nie sportowe zachowanie lub nieprzestrzeganie niniejszego regulaminu, zawodniczka lub 
zawodnik, może zostać zdyskwalifikowany.  
POSTANOWIENIA KO ŃCOWE: 
Wyścig zostanie rozegrany zgodnie z przepisami kolarstwa górskiego (MTB) PZK- ol, oraz 
niniejszego regulaminu.  
We wszystkich sprawach spornych nie objętych tymi przepisami będzie decydowała Komisja 
Sędziowska w porozumieniu z organizatorem. 



Małopolski System Współzawodnictwa  
Sportowego Dzieci i Młodzieży 

 
 

Patronat Honorowy: 
Jacek Krupa - Marszałek Województwa Małopolskiego 

 
 
Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za zaistniałe wypadki na trasie oraz rzeczy 
zaginione lub skradzione. 
Trening na trasie dozwolony tylko w czasie przeznaczonym na trening oficjalny tzn.  
w godz. 1030- 1100  w dn. 6.10.2017 r.    

Program minutowy może ulec zmianie ze względu na liczbę startujących lub bardzo złe 
warunki atmosferyczne.  

 

                                  Organizator 
 
                                  Zapraszamy do wzięcia udziału w imprezie. 
 
 
 


