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1. ORGANIZATORZY
Wyścigi Rowerowe „Jedziemy śladami Mieczysława Nowickiego’ to XIX Oficjalne
Młodzieżowe Mistrzostwa Powiatu Łęczyckiego w Wyścigach Rowerowych
Organizatorami Wyścigu są:
· Starostwo Powiatowe w Łęczycy, Pl. T. Kościuszki 1, 99 – 120 Łęczyca
· Urząd Gminy Piątek ul. Rynek 16, 99 – 120 Piątek
· LKS „Malina” Piątek, ul. Szkolna 1, 99 – 120 Piątek
· Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego, ul. Szkolna 1, 99 – 120 Piątek
2. TRASA  DOJAZDU  DO  STARTU WYŚCIGÓW W WITOWIE
Start i meta przy leśniczówce w Witowie, Gmina Piątek

      Długość trasy ok. 4 km, po leśnych duktach
3. UCZESTNICTWO
Składy drużyn – pięcioosobowe, punktuje trzech pierwszych zawodników z danej szkoły:
Szkoły podstawowe:
· w kategorii dziewcząt i w kategorii chłopców klasy IV
· w kategorii dziewcząt i w kategorii chłopców klasy V i VI
·  w kategorii dziewcząt i w kategorii chłopców klasy VII i VIII
Szkoły Średnie w kategorii:
· I kategoria - chłopcy
· I kategoria - dziewczęta
OPEN:
· opiekunowie i zaproszeni goście
Każdy uczestnik Wyścigów musi posiadać ważną legitymację szkolną.
Zgoda rodziców i badania lekarskie leżą po stronie opiekunów uczestników zwodów
z poszczególnych szkół.
Zawodnicy winni posiadać własne rowery i kaski ochronne.
Uczestnicy przyjeżdżają na własny koszt.
Zgłaszanie szkół wraz z listą uczestników do Wyścigów Rowerowych prosimy składać
do dnia 19 września 2019r. do godz. 14.00 w sekretariacie Szkoły Podstawowej im.
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Marszałka Józefa Piłsudskiego w Piątku: pisemnie, ul. Szkolna 1, 99 – 120 Piątek lub
tel./fax 24 7221195 lub e mail na adres sppiatek@interia.pl
4. ORGANIZACJA W DNIU  WYŚCIGU:
· 10.00 – przyjazd do lasu w Witowie
· 10.30 – 10.50 – rejestracja zawodników do zawodów
· 11.00 – start pierwszych zawodników
· 13.00 – start zawodników OPEN
· 13.30 – dekoracja zwycięzców i wręczanie nagród
· 14.00 – ognisko i pieczenie kiełbasek
5. PUNKTACJA:

miejsce ilość punktów
I 10
II 7
III 5
IV 3
V 2
VI 1

Suma punktów zdobytych w w/w kategoriach złoży się na ostateczny wynik Szkoły.
W przypadku równej ilości punktów zdobytych przez szkołę, o wyższej lokacie jednej z
nich decyduje większa ilość najwyżej punktowanych miejsc zajętych przez zawodników
(najpierw pierwszych, potem drugich itd.).

6. NAGRODY
Trzej pierwsi zawodnicy w poszczególnych kategoriach otrzymują pamiątkowe medale.
Szkoły otrzymują puchary za trzy pierwsze miejsca w kategorii szkół podstawowych
i gimnazjów. Najlepsza szkoła otrzyma tytuł Mistrza Powiatu Łęczyckiego.
Nagrody niespodzianki.
7. INNE:
· Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności materialnej za rzeczy zaginione

w trakcie Wyścigu.
· Nieznajomość Regulaminu, jego nieprzestrzeganie nie będą uznawane przez

organizatorów za wytłumaczenie.
·  Opiekunowie odpowiedzialni są za zapoznanie zawodników i pozostałych członków

ekipy z niniejszym Regulaminem Wyścigu.
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