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REGULAMIN 
 

WYŚCIG KOLARSKI MTB DZIECI I MŁODZIEŻY  
O PUCHAR MINISTRA SPORTU I TURYSTYKI 

Kwidzyn, 30 września 2017 r. 
 

IMPREZA DOFINANSOWANA ZE ŚRODKÓW MINISTERSTWA SPORTU I TURYSTYKI  
 
1. Organizator:  

 Klub Sportowy LIDER, ul. Pachnąca 81, 02-792 Warszawa, tel.: +48 22 649 24 91 / 96 

 
2. Cel: 

 wyłonienie najlepszych młodych zawodników / zawodniczek w konkurencji MTB 

 promocja prozdrowotnych, edukacyjnych i wychowawczych wartości sportu 

 upowszechnianie sportu wśród dzieci i młodzieży 

 poprawa ogólnej sprawności fizycznej uczniów 

 rywalizacja rówieśnicza i sportowa zgodnie z zasadami fair play 

 
3. Termin i miejsce: 

 Wyścig zostanie rozegrany w dniu 30.09.2017 r. w Kwidzynie, Plac Jana Pawła II 

 Zakwaterowanie: miejsce noclegu zostanie podane przez Organizatora w dniu  
25 września 2017 r. po podliczeniu ilości chętnych. 

 
Przyjazd i zakwaterowanie w dniu 29.09.2017  
  
- kolacja        29.09.2017  godz. 20.00 
- śniadanie    30.09.2017      godz.   8.00  
- obiad  30.09.2017 godz. 14.00 

 
4. Uczestnictwo: 

 W zawodach prawo startu mają dziewczynki i chłopcy urodzeni w latach: 2002, 2003, 2004, 
2005, 2006, 2007. 

  Kategorie wiekowe: 
 open dziewczynek,  

 open chłopców, 

 2002-2003 dziewczynek,  

 2002-2003 chłopców, 

 2004-2005 dziewczynek,  

 2004-2005 chłopców, 

 2006-2007 dziewczynek,  

 2006-2007 chłopców. 

W zawodach można startować na rowerach MTB. 

Dystans: 

 Wyścig odbędzie się na dystansie 9 km (jedna runda) dla wszystkich kategorii 
wiekowych. 
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5. Zgłoszenia: 

 Zgłoszenia należy nadsyłać w terminie do 22 września 2017 na adres: 
sekretariat@langteam.com.pl   

 weryfikacja zgłoszeń, odbiór numerów w dniu 29.09.2017 od godz. 13:00 do 19:00             i 
30.09.2017 od godz. 8:00 – 10:30 w biurze zawodów - Kwidzyn, Plac Jana Pawła II. 

 
6. Program zawodów: 
29.09.2017 

 13:00 - 19:00 – zgłoszenia w biurze zawodów 

 18:30 – zwiedzanie Katedry Wielkich Mistrzów (dodatkowa atrakcja dla wszystkich 
uczestników imprezy) 

30.09.2017 
 8:00 - 10:30 – zgłoszenia w biurze zawodów 

 11:20 – start wyścigu 

 13:00 – dekoracja 

 
7. Zasady finansowania: 

 Klub Sportowy „Lider” pokrywa koszt noclegu zgłoszonego uczestnika zawodów oraz 
jednego opiekuna dziecka (rodzic, trener) w wyznaczonym przez Klub miejscu  
od 29 września g. 13.30 do 30 września 2017 r. g. 10.00. 

 Klub Sportowy „Lider” pokrywa koszt posiłków –  kolację, w dniu 29 września 2017 r. oraz 
śniadanie i obiad w dniu 30 września 2017 r. Posiłek przysługuje zgłoszonemu uczestnikowi i 
jednemu opiekunowi zgłoszonego uczestnika. Nie przewiduje się ekwiwalentów pieniężnych 
za posiłki w dniu 29 września 2017 r., z których uczestnik lub opiekun nie skorzystał. 

 
8. Nagrody:  

Nagrody rzeczowe otrzymają zawodniczki i zawodnicy w następujących kategoriach wiekowych: 

 open dziewczynek, chłopców, 

 2002-2003 dziewczynek, chłopców, 

 2004-2005 dziewczynek, chłopców 

 2006-2007 dziewczynek, chłopców.  

Dodatkowo trzy pierwsze zawodniczki i trzech pierwszych zawodników w każdej kategorii wiekowej 
otrzymają nagrodę w postaci bezpłatnych badań diagnostycznych (Identyfikacja Talentów) do 
zrealizowania w warszawskim Instytucie Sportu. 

9. Postanowienia końcowe: 
 skład komisji sędziowskiej wyznacza organizator; 

 uczestnicy obowiązkowo startują w kaskach sztywnych; 

 za wypadki na trasie zaistniałe z winy startujących lub osób towarzyszących organizator nie 
odpowiada; 

 dyrektorem wyścigu jest Katarzyna Komorowska  

 w sprawach nie ujętych w niniejszym regulaminie decyduje organizator w porozumieniu z 
sędzią głównym. 

 
Najbliższy szpital: „Zdrowie” Sp. z o.o. ul. gen. Józefa Hallera 31, 82-500 Kwidzyn.                                                                              

 
ORGANIZATOR Klub Sportowy LIDER 


