REGULAMIN SZCZEGÓŁOWY
Łódź, Sulejów, Zduńska Wola, Sieradz, Przedbórz, Kielce, Nowy Sącz,
Krosno, Strzyżów i Jarosław.

ARTYKUŁ 1. Organizator
6. Mini Wyścig „Solidarności” jest organizowany przez Łódzkie Stowarzyszenie Kultury Fizycznej, Sportu, Rekreacji i
Turystyki „PELETON” z siedzibą 90-229 Łódź; ul. Kamińskiego 18, współorganizatora 25-tego Międzynarodowego Wyścigu
Kolarskiego „Solidarności” i Olimpijczyków przy współpracy z Ministerstwem Sportu i Turystyki, Urzędem
Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego oraz Urzędami Miast: Łodzi, Sulejowa, Zduńskiej Woli, Sieradza,
Przedborza, Kielc, Nowego Sącza, Krosna, Strzyżowa i Jarosławia.

ARTYKUŁ 2. Uczestnictwo
W 6. Mini Wyścigu „Solidarności” mogą uczestniczyć dzieci w wieku przedszkolnym oraz zawodnicy i zawodniczki z
Uczniowskich Klubów Sportowych jak i ze szkół podstawowych znajdujących się w województwach, przez które prowadzi
trasa 25. Międzynarodowego Wyścigu Kolarskiego „Solidarności” i Olimpijczyków.
Zgłoszenie do wyścigu następuje poprzez prawidłowe wypełnienie formularza zgłoszeniowego, który jest do pobrania na
stronie internetowej Organizatora www.wyscig.com.pl, należy wypełnić i odesłać do Organizatora na adres mailowy
wyscig.solidarnosci@gmail.com lub przesłać faksem na numer (42) 677 26 06. Termin nadsyłania zgłoszeń
26 czerwca 2014 roku albo przyjść z wypełnionym formularzem w dniu wyścigu.
Warunkiem udziału w wyścigu jest wyrażenie zgody rodziców lub opiekunów prawnych na udział dziecka, potwierdzone
podpisem na formularzu zgłoszeniowym oraz okazaniem dokumentu tożsamości przez rodziców lub opiekunów w dniu
zapisów.
Formularz powinien być wypełniony i podpisany bez wprowadzania w tekście poprawek. Brak podpisu, względnie
wprowadzenie do tekstu formularza poprawek, podanie nieprawdziwych lub niepełnych danych w dokumencie wykluczy
zawodnika z udziału w wyścigu lub spowoduje dyskwalifikację.
Uczestnik musi spełnić wszystkie wymogi regulaminu, aby móc startować w zawodach kolarskich.
Brak sztywnego kasku uczestnika powoduje nie dopuszczenie do udziału w wyścigu (kaski można bezpłatnie wypożyczyć
u Organizatora).

ARTYKUŁ 3. Data i miejsce imprez
29 czerwca 2014 - Łódź, ul. Piotrkowska DH „Magda”
02 lipca 2014 - Sulejów, ul. Grunwaldzka
02 lipca 2014 – Zduńska Wola, ul. Łaska
02 lipca 2014 - Sieradz, Rynek
03 lipca 2014 – Przedbórz, Rynek
03 lipca 2014 – Kielce, ul. Warszawska
04 lipca 2014 – Nowy Sącz, Rynek
04 lipca 2014 – Krosno, ul. Wisłocza
05 lipca 2014 – Strzyżów, Rynek
05 lipca 2014 – Jarosław, Rynek

ARTYKUŁ 4. Biuro Wyścigu
Przyjmowanie zgłoszeń, weryfikacja danych osobowych dziecka na podstawie legitymacji szkolnych lub innego
dokumentu potwierdzającego tożsamość dziecka oraz oświadczeń rodziców wraz z okazaniem dokumentu tożsamości
rodziców lub opiekunów, wydawanie numerów startowych będzie miało miejsce w namiocie z napisem Mini Wyścig
„Solidarności”:
29 czerwca 2014 - Łódź, ul. Piotrkowska DH „Magda”
02 lipca 2014 - Sulejów, ul. Grunwaldzka
02 lipca 2014 – Zduńska Wola, ul. Łaska
02 lipca 2014 - Sieradz, Rynek
03 lipca 2014 – Przedbórz, Rynek
03 lipca 2014 – Kielce, ul. Warszawska
04 lipca 2014 – Nowy Sącz, Rynek
04 lipca 2014 – Krosno, ul. Wisłocza
05 lipca 2014 – Strzyżów, Rynek
05 lipca 2014 – Jarosław, Rynek
Weryfikacja zgłoszeń nadesłanych drogą elektroniczną nastąpi w namiocie z napisem Mini Wyścig „Solidarności”.

ARTYKUŁ 5. Zasady rozgrywania wyścigów
Wyścigi i ocena ich wyników będzie dokonana według Przepisów Sportowych Polskiego Związku Kolarskiego. Wyścigi
będą rozgrywane ze startu wspólnego.
W zawodach kolarskich prowadzone będą cztery klasyfikacje indywidualne.
Dodatkowo w klasyfikacji indywidualnej kategorii A, B, C, D będą prowadzone oddzielne klasyfikacje dla dziewcząt i
chłopców.
Zwycięzcą indywidualnym danego wyścigu będzie zawodnik, który minie metę jako pierwszy.
Uczestnicy wyścigu są zobowiązani do przestrzegania zasad określonych w regulaminie zawodów kolarskich.
Każdy z uczestników jest zobowiązany podporządkować się poleceniom Komisji Sędziowskiej, Funkcjonariuszy Policji oraz
Organizatora.

ARTYKUŁ 6. Kategorie wiekowe
Wyścigi będą rozegrane w następujących kategoriach wiekowych:
1) kategoria A
(Chochliki)
(do 5 lat)
(do 2009)
2) kategoria B
(Krasnale)
(6 – 8 lat)
(2008 – 2006)
3) kategoria C
(Skrzaty)
(9 – 10 lat)
(2005 – 2004)
4) kategoria D
(Elfy)
(11 – 12 lat)
(2003 – 2002)

ARTYKUŁ 7. Dystanse wyścigów
1) kat. A (Chochliki) dystans ok. 150 m
2) kat. B (Krasnale) dystans ok. 400 m
3) kat. C (Skrzaty) dystans ok. 800 m
4) kat. D (Elfy) dystans od 1200 m
Dystanse wyścigów uzależnione są od możliwości w danych miastach.

ARTYKUŁ 8. Program wyścigów
Zawody zostaną rozegrane wg następującego programu:

29 czerwca Łódź, ul. Piotrkowska DH „Magda”
– 11.30 – 13.00 zapisy i przyjmowanie zgłoszeń zawodników w Namiocie Mini Wyścig „Solidarności”
- 13.10 start pierwszej grupy wiekowej, kolejne grupy startują według kolejności kategorii.
- 14.30 rozpoczęcie ceremonii dekoracji.

02 lipca 2014 - Sulejów, ul. Grunwaldzka
- 9.50-11.10 zapisy i przyjmowanie zgłoszeń zawodników w Namiocie Mini Wyścig „Solidarności”
- 11.20 start pierwszej grupy wiekowej, kolejne grupy startują według kolejności kategorii.
- 12.50 rozpoczęcie ceremonii dekoracji.

02 lipca 2014 – Zduńska Wola, ul. Łaska
- 14.00-15.00 zapisy i przyjmowanie zgłoszeń zawodników w Namiocie Mini Wyścig „Solidarności”
- 15.10 start pierwszej grupy wiekowej, kolejne grupy startują według kolejności kategorii.
- 16.30 rozpoczęcie ceremonii dekoracji

02 lipca 2014 - Sieradz, Rynek
- 17.00-18.00 zapisy i przyjmowanie zgłoszeń zawodników w Namiocie Mini Wyścig „Solidarności”
- 18.10 start pierwszej grupy wiekowej, kolejne grupy startują według kolejności kategorii.
- 19.40 rozpoczęcie ceremonii dekoracji.

03 lipca 2014 - Przedbórz, Rynek
- 12.40-14.10 zapisy i przyjmowanie zgłoszeń zawodników w Namiocie Mini Wyścig „Solidarności”
- 14.20 start pierwszej grupy wiekowej, kolejne grupy startują według kolejności kategorii.
- 15.40 rozpoczęcie ceremonii dekoracji

03 lipca 2014 - Kielce, ul. Warszawska
- 14.30-15.40 zapisy i przyjmowanie zgłoszeń zawodników w Namiocie Mini Wyścig „Solidarności”
- 15.50 start pierwszej grupy wiekowej, kolejne grupy startują według kolejności kategorii.
- 17.20 rozpoczęcie ceremonii dekoracji

04 lipca 2014 – Nowy Sącz, Rynek
- 09.00-10.00 zapisy i przyjmowanie zgłoszeń zawodników w Namiocie Mini Wyścig „Solidarności”
- 10.10 start pierwszej grupy wiekowej, kolejne grupy startują według kolejności kategorii.
- 11.40 rozpoczęcie ceremonii dekoracji

04 lipca 2014 – Krosno, ul. Wisłocza
- 15.00-16.15 zapisy i przyjmowanie zgłoszeń zawodników w Namiocie Mini Wyścig „Solidarności”
- 16.25 start pierwszej grupy wiekowej, kolejne grupy startują według kolejności kategorii.
- 17.50 rozpoczęcie ceremonii dekoracji.

05 lipca 2014 – Strzyżów, Rynek
- 10.00-11.20 zapisy i przyjmowanie zgłoszeń zawodników w Namiocie Mini Wyścig „Solidarności”
- 11.40 start pierwszej grupy wiekowej, kolejne grupy startują według kolejności kategorii.
- 13.00 rozpoczęcie ceremonii dekoracji.

05 lipca 2014 – Jarosław, Rynek
- 10.00-11.40 zapisy i przyjmowanie zgłoszeń zawodników w Namiocie Mini Wyścig „Solidarności”
- 11.50 start pierwszej grupy wiekowej, kolejne grupy startują według kolejności kategorii.
- 13.20 rozpoczęcie ceremonii dekoracji.
Programy wyścigów mają charakter orientacyjny i możliwe są ich modyfikacje.

ARTYKUŁ 9. Przepisy Sportowe
Wyścigi i ocena ich wyników będzie dokonana według Przepisów Sportowych Polskiego Związku Kolarskiego. Dopuszcza
się łączenie wyścigów chłopców i dziewcząt, a także różnych kategorii wiekowych pozostawiając decyzję w tych sprawach
Komisji Sędziowskiej w porozumieniu z organizatorem. W każdej kategorii będą prowadzone oddzielne klasyfikacje dla
dziewcząt i chłopców. W trakcie wyścigu startujący winni zachować bezpieczeństwo oraz dostosować się do poleceń
sędziego. Komisję sędziowską wyznacza organizator wyścigu. Brak sztywnego kasku uczestnika powoduje nie
dopuszczenie do udziału w wyścigu.

ARTYKUŁ 10. Nagrody
Każdy z uczestników otrzyma dyplom potwierdzający uczestnictwo w imprezie. Trójka najlepszych w każdej kategorii
dziewcząt i chłopców otrzymają nagrody rzeczowe.

ARTYKUŁ 11. Dekoracja zwycięzców
Trójka najlepszych w każdej kategorii dziewcząt i chłopców otrzyma dyplomy i nagrody rzeczowe na podium dla
zwycięzców po zakończeniu ostatniego wyścigu. Wszyscy zawodnicy uczestniczący w dekoracjach wyścigów w
poszczególnych kategoriach będą proszone na podium do prezentacji liderów/dekoracji zwycięzców danego etapu 25.
Międzynarodowego Wyścigu Kolarskiego „Solidarności’’ i Olimpijczyków do wspólnego zdjęcia z Olimpijczykami, VIP-ami
oraz Gospodarzami danego Miasta.

ARTYKUŁ 11. Postanowienia końcowe
1. Wszyscy zawodnicy obowiązkowo starują w zapiętym kasku sztywnym na głowie.
2. Wyścig odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne. Wyjątkową sytuacją odwołania lub zmianą terminu i
miejsca może być jednak tzw. „siła wyższa”.
3. Każdy uczestnik ma obowiązek przypiąć numer startowy otrzymany przez organizatora w wyznaczonym miejscu, aby
był bardzo dobrze widoczny Numer na plecach nie może być zasłaniany częścią ubrania, plecakiem, ani powiewać
swobodnie na wietrze.

4. Podczas wyścigu nie można korzystać z żadnych środków transportu (za wyjątkiem roweru) pod karą dyskwalifikacji.
5. Organizator zapewnia podstawową opiekę medyczną.
6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zaginione w trakcie trwania zawodów.
7. Przed wyścigiem zawodnicy będą mieli możliwość skorzystania z przebieralni.
8. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania w materiałach reklamowych zdjęć, nagrań
wykonanych podczas trwania imprezy.

audio i video

9. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania wizerunku uczestnika imprezy podczas publikacji zdjęć i nagrań w
prasie, internecie, radio i telewizji.
10. Uczestnik wyścigu wypełniając i podpisując Kartę Zgłoszeniową i Oświadczenie akceptuje warunki niniejszego
regulaminu i wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Organizatora zgodnie z ustawą z dnia 29
sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz.883). wyłącznie do celów imprezy Mini Wyścig
„Solidarności”.
Uczestnik przyjmuje do wiadomości że należy przestrzegać zarządzeń służb porządkowych oraz warunków regulaminu.
Szpital najbliższy:
Łódź
Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 2
im. Wojskowej Akademii Medycznej
ul. Stefana Żeromskiego 113
90-549 Łódź
tel. 42 639 34 01
Zduńska Wola
Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
w Zduńskiej Woli
ul. Królewska 29
98-220 Zduńska Wola,
tel.: 43 824 41 15
Przedbórz
Pogotowie Ratunkowe
ul. Częstochowska 25
97-570 Przedbórz
tel.: 44 781 51 94
Nowy Sącz
SPZOZ Sądeckie Pogotowie Ratunkowe
Pogotowie Ratunkowe Sądeckie SPZOZ
ul. Śniadeckich 15
33-300 Nowy sącz
tel. 18 442 09 49
Strzyżów
Pogotowie Ratunkowe. ZOZ
700-lecia Strzyżowa 1
38-100 Strzyżów
tel.: 17 276 00 55

Sulejów
Stacja Pogotowia Ratunkowego
Piotrków Trybunalski, woj. łódzkie, kod 97-300
ul.: Wolborska 76 /78
tel.: 44 648 03 55
Sieradz
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej im.
Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu
ul. Armii Krajowej 7
98-200 Sieradz
tel.: 43 827 54 26
Kielce
Szpital Kielecki św. Aleksandra Sp. z o.o.
ul. Kościuszki 25
25-316 Kielce
tel.: 41 341 78 00
Krosno
Samodzielne Publiczne Pogotowie Ratunkowe w Krośnie
38-400 Krosno
ul. Grodzka 45
tel.:
Jarosław
Centrum Opieki Medycznej
ul. 3-go Maja 70
37-500 Jarosław
tel.: 16 621 54 21

