
 

REGULAMIN RYWALIZACJI KATEGORII DZIECIĘCYCH
1. Kategorie zawodników

Krasnale Dziewczęta 2-4 lata
Szkrabiątka Dziewczęta 5-6 lat
Szkraby Dzieweczęta 7-8 lat
Kobiety U-11 9-10 lat
Krasnale Chłopcy 2-4 lata
Szkrabiątka Chłopcy 5-6 lat
Szkraby Chłopcy 7-8 lat
Chłopcy U-11 9-10 lat

2. Start konkurencji technicznych dla dzieci odbędzie się w sobotę, 07.08.2021r w godz. 13.30 do 15:30, start wyścigów 
ze startu wspólnego w godz. 16:00-16:30

3. Starty konkurencji dla dzieci będą się rozgrywały niezależnie od części głównej imprezy- na terenie w pobliżu biura 
zawodów

4. Zapisy do wyścigu będą odbywały się w biurze zawodów w dniu 07.08.2021 od 12.00-13.30 i Biuro zawodów będzie 
znajdowało się na Stadionie w miasteczku zawodów, obok startu / mety 

5. Opłata startowa wynosi 10 zł

6. W ramach wyścigów dla wszystkich kategorii dziecięcych przeprowadzony zostanie wyścig ze startu wspólnego. 
Zawody rozgrywane będą na pętli znajdującej się w pobliżu biura wyścigu. W wyścigu ze startu wspólnego zawodnicy 
zdobywają punkty wg schematu:

1m- 10 pkt
2m – 9 pkt
3m – 8 pkt
4m- 7 pkt
5m – 6 pkt
6m – 5 pkt
7m – 4 pkt
8m – 3 pkt
9m – 2 pkt
10m – 1 pkt

7. W kategorii Szkraby, U-11  zostanie  przeprowadzona również rywalizacja w formule xc combined, czyli  w formie 
punktowanego przejazdu przez sekcje techniczne.

8. W kategorii Szkraby i U-11 na ostateczną klasyfikację składa się suma punktów z dwóch konkurencji- xc combined i 
wyścigu wspólnego .

9. Dla  kategorii biorących udział w xc combined przygotowane do pokonania będą 4 sekcje techniczne. Za każdy 
bezbłędny przejazd przez sekcję przyznane będzie 5 punktów, każdy błąd podczas pokonywania sekcji będzie 
skutkował odjęciem  1 punktu.

10. Sekcje techniczne będą składały się z urozmaiconych zadań do wykonania podczas jazdy na rowerze. Każdy zawodnik 
będzie miał możliwość wykonania 2 przejazdów zapoznawczych (nie punktowanych) przed startem danej sekcji.



11. Wszyscy zawodnicy otrzymają pakiety startowe oraz pamiątkowe medale i dyplomy

12. Ceremonia dekoracji odbędzie się  o godzinie 16:45 na scenie głównej

13. Wszelkie kwestie sporne oraz nieuregulowane w regulaminie rozstrzyga organizator w porozumieniu z komisją 
sędziowską


