
    

 

 

 

 

DZIERŻONIOWSKA LIGA BMX-MTB 2019 

REGULAMIN 

 
 

1. Organizatorami imprezy są Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzierżoniowie, LKS ATOM BOXMET 

Dzierżoniów oraz Miasto Dzierżoniów 

2. W ramach Ligi odbędą się 2 etapy oraz etap finałowy. 

3. Harmonogram Ligi: 

I ETAP 24.10 „O Puchar Wójta Gminy Dzierżoniów” 

Aleja Bajkowych Gwiazd w Dzierżoniowie (zapisy 15:30 – 15.55, start 16:00) 

II ETAP 25.10 „O Puchar Starosty Dzierżoniowskiego” 
Aleja Bajkowych Gwiazd w Dzierżoniowie 

JAZDA INDYWIDUALNA NA CZAS (zapisy 15:30-15:55, start 16:00) 

III ETAP – FINAŁOWY 29.10 „O Puchar Burmistrza Miasta Dzierżoniów” 
Aleja Bajkowych Gwiazd w Dzierżoniowie (zapisy 15:30-15:55, start 16:00) 

4. Zawody rozgrywane będą w 4 kategoriach wiekowych wśród dziewcząt i chłopców 

- roczniki 2011 – 2012 i młodsi 

- roczniki 2009 – 2010 

- roczniki 2007 – 2008 

- roczniki 2005 – 2006 

5. W zawodach mogą startować wyłącznie zawodnicy z terenu Powiatu Dzierżoniowskiego. 

6. Warunkiem udziału w zawodach jest zapisanie się, przedstawienie pisemnej zgody rodzica/opiekuna, 

a także pobranie numeru startowego. 

7. Każdy uczestnik musi być z opiekunem, startuje na rowerze górskim oraz posiada kask. 

8. W zależności od kategorii wiekowej uczestnicy będą mieli do pokonania dystans od 300 do 1500 

metrów. 

9. W wyścigach o zajętym miejscu decyduje kolejność na mecie, natomiast w jeździe indywidualnej na 

czas uzyskany przez zawodnika czas. 

10. We wszystkich trzech wyścigach etapowych zawodnicy zdobywają punkty do klasyfikacji generalnej 

wg następującego wzoru: 

I miejsce – 12 pkt V miejsce – 6 pkt IX miejsce – 2 pkt 

II miejsce – 10 pkt VI miejsce – 5 pkt X miejsce – 1 pkt 

III miejsce – 8 pkt VII miejsce – 4 pkt  

IV miejsce – 7 pkt VIII miejsce – 3 pkt 

11. W klasyfikacji generalnej pod uwagę będą brane: wynik w etapie III – Finałowym oaz najlepszy 

spośród dwóch pozostałych startów. 

12. O kolejności w klasyfikacji generalnej decyduje liczba punktów, w przypadku takiej samej ilości 

punktów o miejscu decyduje kolejność w etapie III – Finałowym. 

13. W wyścigach etapowych nagrodami są medale (miejsca I-III) oraz słodkie upominki (miejsca IV-VI), 

natomiast za miejsca I-III w klasyfikacji generalnej zawodnicy otrzymają medale oraz atrakcyjne 

nagrody rzeczowe, w tym za pierwsze miejsca – rowery ufundowane przez sponsora Centrum TMT 

Dzierżoniów. 



14. W sprawach nieobjętych regulaminem rozstrzyga organizator zawodów. 

15. Organizator zastrzega sobie prawo wyłącznej interpretacji niniejszego regulaminu. 

16. Zgłoszenie do zawodów jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na udział w zawodach  

i akceptacją przez dziecko i jego opiekuna (trenera) postanowień niniejszego Regulaminu. 

17. Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu zagubionych rzeczy, ubezpieczeń zdrowotnych 

i następstw nieszczęśliwych wypadków. 

18. Impreza współfinansowana ze środków Gminy Miejskiej Dzierżoniów w ramach realizowanego 

Programu Rozwoju Społecznego na lata 2015-2020, Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie oraz 

Gminy Dzierżoniów. 

19. SPONSORZY 

 

        

 

 

 

 


