
R E G U L A M I N
VIII WYŚCIG ROWEROWY

Chobienia 2015

1. Organizatorem VIII Wyścigu Rowerowego jest Chobieński Ośrodek Kultury. 
2. Termin wyścigu ustalono na dzień  23 maja 2015 r. godz. 12:00 (godzina rozpoczęcia rajdu 

może ulec zmianie). Czas zakończenia imprezy przewiduje się na godz.16:00-17:00.
3. Wyścig jest imprezą skierowana do dzieci i młodzieży z terenu Gminy Rudna, 

w szczególnych przypadkach może zostać rozszerzony do mieszkańców Powiatu 
Lubińskiego.

4. Ustala się następujące kategorie wiekowe startujących:
Skrzaty .................................. do - 5 lat
Krasnale I.................................6 – 7 lat
Krasnale II ...............................8 – 9 lat
Młodziki ............................... 10 – 13 lat
Juniorzy .................................14 – 17  lat
Seniorzy .................................18- i powyżej 
Kategorie wiekowe mogą ulec zmianie w zależności od liczby i wieku zgłoszonych 
uczestników.

5. Zgłaszający swój udział w imprezie wypełniają kartę zgłoszenia. Karty zgłoszenia znajdują 
się u Organizatora Wyścigu w Chobieńskim Ośrodku Kultury w Chobieni lub podległych 
mu świetlicach wiejskich.

6. Karty zgłoszenia należy dostarczyć Organizatorowi do dnia 20 maja 2015 r  .  
7. Karty zgłoszenia dzieci i młodzieży w wieku do 18 lat muszą zawierać podpis rodzica lub 

opiekuna.
8. Organizatorzy przewidują następujące rozstrzygnięcia poszczególnych wyścigów:

a/. Za I, II, III, miejsce przyznane zostaną puchary, dyplomy oraz nagrody rzeczowe,
b/. Organizator przewiduje również przyznanie dodatkowych nagród.

UWAGI  ORGANIZACYJNE
1. Uczestnicy ponoszą wszelkie koszty uczestnictwa w imprezie związane z przejazdem.
2. Uczestnicy Wyścigu wpłacają u Organizatora   5  ,  00 zł   na koszt ubezpieczenia oraz napoje,   

przekazane   w dniu zgłoszenia karty uczestnictwa tj.   do   dnia 20 maja 2014 r.   
3. Uczestnicy startują na własnych, sprawnych, technicznie rowerach. Każdy ze startujących 

powinien posiadać kask ochronny (organizatorzy dysponują 20 kaskami ochronnymi, które 
mogą udostępnić startującym).

4. Trasy poszczególnych wyścigów zostaną odpowiednio wytyczone, oznakowane oraz 
zabezpieczone.

5. Długość trasy w poszczególnych kategoriach zostanie dostosowana do możliwości 
startujących.

6. Nad prawidłowością przebiegu Wyścigu czuwać będzie specjalnie powołana komisja.
7. Decyzje komisji w sprawach przebiegu imprezy, przyznanych miejscach i nagrodach są 

ostateczne.

Informacji dot. Wyścigu udzielają pracownicy CHOK: Irena Żyła, Dorota Kawalec 
w godz. pracy Świetlicy Chobienia: 12.00-20.00

 tel. 076 8439- 519, 8439-509, e-mail kontaktowy: chok-chobienia@wp.pl 
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