
Regulamin wyścigu rowerowego „Na damkach pod górę” 
1.Organizatorem wyścigu jest  Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich 

Region Południe oraz  Dobrzyński Klub Żeglarski. 

2.Termin i miejsce :  

-  wyścig odbędzie się 15.08.2017 w Dobrzyniu nad Wisłą.  

-  start i meta  wyścigu usytuowana na terenie  przystani nad Wisłą.  

-  biuro zawodów czynne  w dniu wyścigu  od godziny 09:00. 

-  start wyścigu ok. godz. 11.00. 

  

3.Wyścig odbędzie się w 3 kategoriach wiekowych z podziałem ze względu na płeć: 

            - 10 - 15 lat 

            - 16 – 35 lat 

            - 36 lat i starsi 

4.Trasa wyścigu będzie zawierała długi podjazd i szybki zjazd. 

5.Zwycięzscy wyścigu zostaną wyłonieni na podstawie uzyskanych czasów przy 

uwzględnieniu współczynników wynikających z wieku. 

6.Zwycięzscy otrzymają nagrody rzeczowe i trofea. 

7.Zawodnicy zobowiązują się do przestrzegania regulaminu zawodów oraz poleceń sędziów i 

obsługi wyścigu. Zawodnicy startują w zawodach na własną odpowiedzialność. 

8.Zgłaszająć się do zawodów zawodnik wyraża zgodę na bezpłatne wykorzystanie swojego 

wizerunku przez organizatora i sponsora podczas zdjęć, filmów i innych reprodukcji w czasie 

trwania wyścigu oraz we wszystkich materiałach dotyczących zawodów. 

 

9.Tabela redukcji czasów uzyskanych na mecie w zależności od wieku zawodnika. 

 

Współczynniki dotyczące wieku zawodników 

Wiek Redukcja 

czasu 

Wiek Redukcja 

czasu 

Wiek Redukcja 

czasu 

10 lat -13% 16-18 -2% 36- 40 0% 

11 lat -10% 19-21 -1% 41-45 -3% 

12 lat -6% 22-24 0% 46-50 -6% 

13 lat -4% 25-27 -1% 51-55 -9% 

14 lat -2% 28-30 -3% 56-60 -12% 

15 lat 0% 31-35 -5% 61 i starsi -15% 

 

10.Prawo do startu w wyścigu mają osoby, które ukończyły 18 lat, w przedziale wieku 16-18 

lat za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów prawnych, poniżej 16 lat pod stałą opieką 

rodziców lub opiekunów prawnych obecnych w miejscy rozgrywania zawodów. 

11.Każdy uczestnik startuje na własną odpowiedzialność (w przypadku zawodników 

niepełnoletnich na odpowiedzialność rodziców lub prawnych opiekunów) i ubezpiecza się we 

własnym zakresie. 



12.Każdy uczestnik startujący jest zobowiązany do jazdy w kasku sztywnym. Zawodnicy 

poruszający się po trasie bez wymaganego kasku będą dyskwalifikowani 

10.Interpretacja powyższego regulaminu należy do organizatorów wyścigu. 

 


