
Sportowy Dzień Dziecka 
 

Wyścig kolarski – Wyścig na rolkach, 

hulajnogach –  

29 maja 2021r. 
Regulamin 

1.Cel imprezy: 

 

 promocja zdrowego stylu życia 

 stymulowanie aktywności fizycznej i współzawodnictwa sportowego 

 

2.Organizatorzy. 

 

 Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji 

 Gmina Ożarów Maz. 

 Rada Miejska w Ożarowie Mazowieckim 

 Rowerowy Klub Sportowy im. 307 Dywizjonu Myśliwskiego Nocnych 

"Lwowskich Puchaczy" 

 Centrum Widowiskowo-Sportowe Gminy Ożarów Mazowiecki. 

 

3.Patronat honorowy. 

 

 Burmistrz Ożarowa Mazowieckiego – Pan Paweł Kanclerz 

 Przewodniczący Rady Miejskiej – Pan Andrzej Cichal. 

 

 

4.Termin i miejsce. 

 

Zawody odbędą się 29 maja 2021. (sobota)  w Ożarowie Mazowieckim na terenie Centrum 

Widowiskowo-Sportowe Gminy Ożarów Mazowiecki - Kręczki ul. Sochaczewska 218 

05-850 Ożarów Mazowiecki. 

 

5. Dystanse i kategorie wiekowe: 

 

Wyścig na rolkach, 

 Dzieci do lat 6–ciu dystans 250m 

 Dzieci 7 – 8 lat  dystans 250m 

 Dzieci 9 – 10 lat              dystans 250m 

 

Wyścig na hulajnogach: 

 Dzieci do lat 6–ciu dystans 250m 

 Dzieci 7 – 8 lat  dystans 250m 

 Dzieci 9 – 10 lat              dystans 250m 

Wyścigi dla dzieci na rolkach i hulajnogach odbędą się na asfaltowej drodze 

wewnętrznej ze wspólnego startu (załączony szkic sytuacyjny) - dla 

bezpieczeństwa zawodnicy startować będą w grupach nie większych niż 10 osób.  



 

Wyścig kolarski: 

 

 Dzieci do lat 6–ciu dystans 250m 

 Dzieci 7 – 8 lat  dystans 250m 

 

Wyścigi dla dzieci w kategoriach wiekowych do lat 6-ciu oraz 7 – 8 lat odbędą się 

na asfaltowej drodze wewnętrznej ze wspólnego startu (załączony szkic 

sytuacyjny) - dla bezpieczeństwa zawodnicy startować będą w seriach nie 

większych niż 10 osób. O zwycięstwie decyduje najlepszy uzyskany wynik 

czasowy. 

 

Dla zawodników w kategoriach wiekowych 

 Kat. I - 9 – 10 lat  

 Kat. II - 11 – 12 lat   

 Kat. III - 13 – 15 lat 

Rywalizacja w tych kategoriach czasowych polegać będzie na jeździe 

indywidualnej na czas na torze PUMPTRACK (dystans około 200 metrów) – 

jeden przejazd – szkic sytuacyjny 2. 

 

 

 

6. Uczestnictwo i zgłoszenia do wyścigów. 

 

 Zawody przeznaczone są dla dzieci i młodzieży w wieku do 15 lat z gminy 

Ożarów Maz. (wyścigi na rolkach, hulajnogach do 10 - tego roku życia, zawody 

rowerowe do 15- tego roku życia). Ze względów bezpieczeństwa w każdej 

dyscyplinie obowiązywać będzie limit – 50- ciu zawodników – liczy się kolejność 

zapisywania.  

 Zapisy do zawodów w godzinach 9.15 – 10.00 w biurze zawodów – Parking przy 

Hali Sportowo - Widowiskowej 

 Rozpoczęcie zawodów godzina 10.15   

  10.30 – wyścigi na rolkach 

  11.15 – wyścigi na hulajnogach 

  12.00 – wyścig kolarski 

  13.00 – wręczenie nagród 

 Uwaga: Uczestnicy wszystkich biegów muszą posiadać kaski na głowę oraz 

stosować aktualne przepisy higieniczno - sanitarne. Osoby nie posiadające kasku 

nie będą dopuszczane do startu w zawodach.  

 Organizator nie zapewnia uczestnikom kasków, rowerów, rolek i hulajnóg. 

 

7. Organizatorzy zapewniają zawodnikom: 

 Numery startowe 

 Obsługę sędziowską 

 Obsługę medyczną (ambulans stacjonujący na parkingu) 

8. Inne 

Podczas całego czasu trwania zawodów dostępne będzie Rowerowe Miasteczko 

Bezpieczeństwa, gdzie będzie możliwość doskonalenia jazdy i przestrzegania 

przepisów ruchu drogowego. 

 



 

 

9. Nagrody 

 
Wszyscy zawodnicy otrzymają medale za udział w zawodach 

 

Nagrody rzeczowe za zajęcie I-go, II-go i III-go miejsca w konkurencjach: 

1. Wyścig na rolkach, hulajnogach dla poszczególnych kategorii wiekowych 

2. Wyścig kolarski dla poszczególnych kategorii wiekowych. 

 

 

 

    

10. Zasady bezpieczeństwa i postanowienia końcowe. 

 

 Organizatorzy nie odpowiadają za rzeczy zagubione. 

 Organizatorzy zabezpieczają opiekę medyczną. 

 Organizatorzy nie dokonują ubezpieczenia uczestników od następstw 

nieszczęśliwych wypadków. 

 Organizatorzy zastrzegają  prawo interpretacji tego regulamin. 

 Uczestnicy zawodów i ich prawni opiekunowie  zobowiązani są do bezwzględnego 

przestrzegania nakazów i poleceń Organizatorów, Straży Miejskiej oraz Straży. 

Pożarnej oraz oznakowanych służb porządkowych i informacyjnych Organizatora. 

 

        ORGANIZATORZY 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Szkic sytuacyjny 1 

 

 

 
 

 

Szkic sytuacyjny 2 – trasa i kierunek przejazdu indywidualnego na czas PAMPTRACK. 

 


