
   

 

Współfinansowane ze środków otrzymanych od  Samorządu Województwa 

Opolskiego 

                                                              

REGULAMIN 

Powiatowy Cross Rowerowy Szkół Podstawowych 

Kluczbork 30.09.2022 r. 
 

I. CEL WYŚCIGU  
- Popularyzacja kolarstwa wśród dzieci 

- Popularyzacja i upowszechnianie wypraw rowerowych jako zdrowej formy sportu i 

   wypoczynku. 

- Poznawanie walorów malowniczych parku, lasów oraz zalewu  w Kluczborku 

- Zdrowa rywalizacja i sprawdzenie swoich sił w jeździe na rowerze w  warunkach 

   terenowych 

 

II TERMIN I MIEJSCE  
- 30.09.2022 r. Start zawodów godzina 10:00 

- Start i meta oraz biuro zawodów  Wojewódzki Kampus Sportowo-Rekreacyjny STOBRAWA  

   ul. Sportowa 7 Kluczbork 

- Trasa wyścigu biegnie ścieżkami leśnymi, częściowo odcinkiem asfaltowym oraz chodnikiem wzdłuż       

  zalewu. Długość trasy około 5 km. 

- Otwarcie biura zawodów 8:00 

- Odprawa techniczna 9:30  

- Dekoracje po zakończeniu zawodów około 13:00 

 

III ORGANIZATOR  
- Uczniowski Klub Sportowy „STOBRAWA” Kluczbork 

- Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego  

- OSiR w Kluczborku 

- Koordynator zawodów Edward Gułaj  784 005 831 



IV UCZESTNICTWO  
W zawodach mają prawo startu uczniowie szkół podstawowych klas IV- VIII, dziewczęta i chłopcy nie    

posiadający kolarskich licencji zawodnika. Zawodnicy startują na podstawie zgłoszenia pisemnego, 

oświadczając, że nie ma przeciwskazań do udziału zawodach.  

- W zawodach nie dopuszcza się startu rowerów które są napędzane dwoma lub więcej, źródłami 

energii. Na przykład : rowerem elektrycznym, który wspomaga ludzkie mięśnie podczas pedałowania.  

- Wszyscy zawodnicy startujący w crossie rowerowym muszą poddać się weryfikacji w Biurze do 

  godziny 9:30. 

- Podczas weryfikacji zawodnicy muszą posiadać legitymacje szkolną 

- Zawodnicy startują za zgodą rodzica lub opiekuna prawnego. ( podpisane stosowne oświadczenie) 

- Każdy uczestnik wyścigu jest bezwzględnie zobowiązany do jazdy, na całej trasie crossu w 

   zapiętym kasku sztywnym z zachowaniem szczególnej ostrożności w poruszaniu się rowerem 

   w grupie. 

- Rywalizacja ma się tak odbywać, aby siebie lub innych zawodników nie narażać na 

  niebezpieczeństwo doznania wypadku. 

- Jazda bez kasku lub z rozpiętym kaskiem równoznaczna jest z dyskwalifikacją. 

- Wyposażenie obowiązkowe: sprawny rower umożliwiający bezpieczne pokonanie crossowej 

  trasy, kask sztywny, odzież sportowa do jazdy rowerem w terenie. 

- Pobranie numeru startowego przez zawodnika jest równoznaczne z akceptacją regulaminu. 

- Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione na terenie zawodów. 

 

V KATEGORIE  
 

 ILOŚĆ 
RUND 

DYSTANS 
(METRY) 

GODZINA STARTU 

KLASA IV 
CHŁOPCY 

DZIEWCZĘTA 

 
1 
1 

 
5000 
5000 

 
10:00 
10:02 

KLASA V 
CHŁOPCY 

DZIEWCZĘTA 

 
1 
1 

 
5000 
5000 

 
10:25 
10:27 

KLASA VI 
CHŁOPCY 

DZIECZĘTA 

 
1 
1 

 
5000 
5000 

 
10:50 
10:52 

KLASA VII 
CHŁOPCY 

DZIEWCZĘTA 

 
1 
1 

 
10000 
5000 

 
11:15 
11:17 

KLASA VIII 
CHŁOPCY 

DZIEWCZĘTA 

 
1 
1 

 
10000 
5000 

 
11:50 
11:52 

 

VI SPOSÓB PRZEPROWADZENIA WYŚCIGU 
 

   Punktacja – liczy się kolejność na mecie i punktacja za zajęcie miejsca. Za 1 miejsce 20 pkt, za                 

2 miejsce 19 pkt i tak dalej do 20 miejsca. Warunek ukończenie zawodów.  

   Nagrody -  I-III     puchary, dyplomy, nagrody rzeczowe 

                     IV-VI   medale, dyplomy, nagrody rzeczowe 

   Szkoła która zdobędzie najwięcej punktów I-III puchary. 



 

VII POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
- Organizator zapewnia opiekę medyczna podczas wyścigu.  

- Dokonanie zgłoszenia oraz wypełnienie Oświadczenia jest równoważne z wyrażeniem zgody 

na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o 

ochronie danych osobowych (Dz.U.2002r. Nr 101 poz. 926,ze zm.). Uczestnikowi przysługuje 

prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania i usuwania. 

- Dane osobowe uczestników będą wykorzystywane do wewnętrznych potrzeb 

administracyjnych i analitycznych zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych 

w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 

danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). 

Organizator zastrzega sobie, a także podmiotom powiązanym prawo do nieodpłatnego 

wykorzystania wszelkich zdjęć, materiałów filmowych, przedstawiających uczestników, które mogą 

być bezpłatnie umieszczane na wybranych nośnikach elektronicznych, katalogach oraz mediach. 

 

 

 

Załącznik: mapa wyścigu  

 

 
 

 

 

           

 

 

 



 

 

 

 

ZGODA NA UDZIAŁ W ZAWODACH SPORTOWYCH 

 

Niniejszym oświadczam, że wyrażam zgodę na udział mojego syna/ mojej córki* 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

w Powiatowym Crossie Rowerowym Szkół Podstawowych 30.09.2022r.              

w Kluczborku.  

Nazwa szkoły……………………………………………………………………………………………………. 

Klasa………………………………………………………………………………………………………………… 

 

  Równocześnie oświadczam, że nie ma przeciwskazań zdrowotnych do udziału 

mojego dziecka w zawodach sportowych. 

 

 

                                                                                              …………………………………………………………… 

                                                                           Data i podpis rodzica/opiekuna prawnego 

 
* Niepotrzebne skreślić 


