
REGULAMIN  

Mini Wyścig dla Dzieci i Młodzieży im. Henryka Łasaka  

„Memoriał Henryka Łasaka” 
 

Limanowa, 14.08.2021 r. 

 

1. CELE:  

• Propagowanie kolarstwa jako zdrowego trybu życia 

 • Zachęcenie dzieci i młodzieży do czynnego uprawiania kolarstwa  

• Wspólne spędzenie wolnego czasu 

  

2. ORGANIZATORZY: 

• Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu 

•  Towarzystwo Olimpijczyków Polskich 

• Miasto Limanowa  

 

3. TERMIN I MIEJSCE : 

14 sierpnia 2021 r., rozpoczęcie o godz. 16:00 Start i meta: ul Kusocińskiego 

 Zapisy on-line do dnia 12.08.2021 r. (adres   email: wyscig.lasaka@gmail.com ),  

odbieranie numerów startowych od godziny 15:30 w dniu zawodów. 

 

4. PROGRAM WYŚCIGU.  

Program wyścigu obejmuje następujące konkurencje:  

Wyścig rowerów bieżnych dziewcząt do 3 lat 100 m  

Wyścig rowerów bieżnych chłopców do 3 lat 100 m  

Wyścig rowerowy dla dziewcząt rocznik 2016 i młodsi  

Wyścig rowerowy dla chłopców rocznik 2016 i młodsi  

Wyścig rowerowy dla dziewcząt rocznik 2014-2015  

Wyścig rowerowy dla chłopców rocznik 2014-2015  

Wyścig rowerowy dla dziewcząt rocznik 2012-2013  

Wyścig rowerowy dla chłopców rocznik 2012-2013  

Wyścig rowerowy dla dziewcząt rocznik 2010-2011  

Wyścig rowerowy dla chłopców rocznik 2010-2011  

Wyścig rowerowy dla dziewcząt rocznik 2008-2009  

Wyścig rowerowy dla chłopców rocznik 2008-2009  

 

W wyścigach rowerowych biorą udział dzieci poniżej 9 lat po spełnieniu następujących wymogów:  

- praktyczna umiejętność bezpiecznej jazdy rowerem; 

- posiadanie roweru sprawnego technicznie oraz kasku ochronnego;  

- obecność rodzica lub opiekuna wraz z dokumentem tożsamości  
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- brak przeciwwskazań zdrowotnych do uczestnictwa w wyścigu  

 

Osoby powyżej 10 roku życia mogą brać udział po spełnieniu następujących wymogów:  

• praktyczna umiejętność  bezpiecznej jazdy rowerem; 

• posiadanie roweru sprawnego technicznie oraz kasku ochronnego;  

• posiadanie dowodu tożsamości (legitymacja szkolna); zgoda pisemna rodzica lub opiekuna na start 

lub obecność rodzica lub opiekuna 

 • brak przeciwwskazań zdrowotnych do uczestnictwa w wyścigu 

 

5. ZASADY ZGŁASZANIA  

Zgłoszenia przyjmowane będą elektronicznie (email wyscig.lasaka@gmail.com ) i 

weryfikowane przez Komisje Sędziowskie w dniu wyścigu do 30 minut przed startem. 

Uczestnicy wyścigu przyjeżdżają na własny koszt. 

 

6. NAGRODY  

Fundatorami nagród są organizatorzy wyścigu.  

Przewiduje się następujące nagrody:  

• puchar i medal za I miejsce we wszystkich kategoriach wiekowych; 

 za II i III miejsce medale we wszystkich kategoriach wiekowych;  

• nagrody rzeczowe dla pierwszych 3 osób w każdej kategorii wiekowej  

• dyplomy dla pierwszych 6 osób w każdej kategorii wiekowej • rozdanie nagród nastąpi na 

mecie wyścigu  

 

7. ZADANIA UCZESTNIKÓW.  

• Przejechanie przez uczestnika wyznaczonej trasy.  

• Uczestnikom wyścigu zabrania się: - wyjazdu na trasę w czasie trwania przejazdu 

zawodników nie biorących udziału w danej konkurencji; - skracania trasy.  

• Stosowania się do poleceń sędziów, osób kierujących wyścigiem i osób odpowiedzialnych za 

zabezpieczenie.  

• Nieprzestrzeganie w/w ustaleń będzie równoznaczne z dyskwalifikacją uczestnika.  

 

8. KOMISJA SĘDZIOWSKA. • Kierownictwo Wyścigu powołuje Komisję Sędziowską w skład której 

wchodzą: sędzia główny, sędzia startowy, sędziowie mierzący czas, sekretarz, sędziowie 

trasy. 

 • Sędzia Główny przed rozpoczęciem wyścigu zapoznaje uczestników z regulaminem.  

• Sędzia Główny ogłasza wyniki danego wyścigu, które stają się prawomocne po upływie 30 

minut od ich ogłoszenia. 

 • Przed upływem regulaminowego czasu uprawomocnienia się wyników danego wyścigu 

może być zgłoszony protest.  

• Ogłoszony przez Sędziego Głównego wynik po rozpatrzeniu i wyjaśnieniu ewentualnych 

protestów jest ostateczny i nie podlega dalszym odwołaniem.  

• Komisja Sędziowska ze swoich czynności sporządzi protokoły, które są załącznikami do 

komunikatu z przebiegu wyścigu. 

 

mailto:wyscig.lasaka@gmail.com


9. USTALENIA KOŃCOWE.  

• W razie złych warunków atmosferycznych Sędzia Główny w porozumieniu z organizatorami 

może podjąć decyzję o zmianie tras lub odwołanie wyścigu. 

 • Każdy uczestnik wyścigu bierze udział w imprezie na własną odpowiedzialność 

 • Organizatorzy nie ubezpieczają uczestników, zalecają ubezpieczenie się od nieszczęśliwych 

wypadków.  

• Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za zniszczony, zagubiony sprzęt oraz rzeczy 

osobiste w trakcie wyścigu.  

• Udział w imprezie oznacza akceptację niniejszego regulaminu oraz wiąże się z wyrażeniem 

zgody na wykorzystanie wizerunku uczestnika imprezy w materiałach promocyjnych 

organizatora.  

• W przypadku powstania niejasności co do sformułowano niniejszego regulaminu, do 

ustalenia obowiązującej jego interpretacji upoważnione jest wyłącznie Kierownictwo 

Wyścigu. 

 

 

Wytyczne związane z COVID 19 

1. Zgłoszenia zawodników  

Zgłoszenia na wyścig przez rodziców odbywają się  wyłącznie na podany adres 

mailowy. W dniu zawodów zgłoszenia nie będą przyjmowane. Na starcie dla każdego 

uczestnika będzie przygotowany pakiet startowy (min. numer, agrafki) 

2. Zasada dystansu społecznego oraz zakrywania ust i nosa  

• przez cały czas trwania zawodów należy dbać o zachowanie bezpiecznej odległości 

między osobami, które realizują imprezę oraz w niej uczestniczą,  

• należy unikać bezpośredniego kontaktu przy powitaniu oraz podziękowaniu za 

wspólny wyścig,  

• po zakończeniu konkurencji zawodnicy powinni niezwłocznie opuścić linię mety,  

• zgodnie z zaleceniami Ministerstwa Zdrowia wszystkie osoby przebywające na 

terenie wyznaczonym przez organizatora jako miejsce obsługi wyścigu, muszą mieć 

zakryte usta oraz nos,  

• powyższy wymóg nie dotyczy zawodników, którzy w danej chwili biorą udział w 

wyścigach,  

• zawodnicy muszą mieć założoną maseczkę (lub inne zakrycie ust i nosa) w 

momencie zakończenia rozgrzewki i przejścia na miejsce rozgrywania konkurencji,  

Na miejsce rozgrzewki zawodników wyznaczono boisko sportowe gdzie Wydzielone 

będą miejsca dla danych kategorii wiekowych zgodnie z Regulaminem. Z miejsca 

tego zawodnicy będą proszeni na start przez komisję sędziowską i spikera zawodów. 



• osoby odpowiedzialne za obsługę techniczną/sędziowską wyścigu mogą w razie 

konieczności odstąpić od wytycznych dotyczących dystansu społecznego i zakrywania 

ust i nosa, jeżeli ich obowiązki tego wymagają lub ma to służyć bezpieczeństwu 

uczestników zawodów.  

3. Punkty dezynfekcji  

• miejsce startu będzie wyposażone w punkt dezynfekcji rąk  

4. Obsługa medyczna  

• zawody obsługuje służba medyczna w ilości niezbędnej do organizacji danych 

zawodów, w postaci zespołu medycznego oraz karetki ze Szpitala Powiatowego. 

• osobami upoważnionymi do wejścia na teren organizatora są wyłącznie uczestnicy 

zawodów, szkoleniowcy, obsługa sędziowska i obsługa zawodów,  

• wyścigi organizowane są bez udziału publiczności. Rodzice/opiekunowie pozostają 

w wyznaczonych strefach na boisku 

5. Biuro zawodów  

• w uzasadnionych przypadkach uprawnionymi osobami do wejścia do biura 

zawodów są sędziowie, rodzice odbierający pakiet startowy 

• całkowity zakaz przebywania innych osób z zewnątrz w pomieszczeniu biura 

zawodów,  

• Wyniki zostaną przeczytane przez spikera zawodów a następnie rozesłane rodzicom 

drogą elektroniczną.  

6. Opłaty startowe  

• nie pobiera się ,  

7. Boxy techniczne/bufety  

• nie dotyczy 

8. Strefa startu/strefa kontroli sprzętu/podpisywanie listy startowej  

 W strefie startu mogą przebywać wyłącznie zawodnicy i sędziowie,  

• osoby przebywające w strefie startu muszą mieć zakryte usta i nos (nie dotyczy 

zawodników po zakończeniu rozgrzewki),  

• miejsce to musi zostać odpowiednio wygrodzone aby uniemożliwić wstęp osób 

postronnych i zapewnić odpowiednie bezpieczeństwo zawodnikom,  

• obsługa zawodników powinna ograniczyć swoją obecność w strefie startu do 

minimum.  



9. Strefa mety  

• W strefie mety mogą przebywać wyłącznie zawodnicy i sędziowie,  

• osoby przebywające w strefie mety muszą mieć zakryte usta i nos,  

• miejsce to musi zostać odpowiednio wygrodzone aby uniemożliwić wstęp osób 

postronnych i zapewnić odpowiednie bezpieczeństwo zawodnikom,  

• osoby postronne nie powinny przebywać w strefie przeznaczonej do obsługi mety 

wyścigu. 

• osoby postronne w przypadku gromadzenia się na starcie trasie i mecie będą 

proszone przez służby organizatora o nie gromadzenie się  

10. Prezentacja drużyn/konferencja prasowa 

• nie dotyczy  

11. Dekoracja  

• Na podium mogą przebywać tylko zawodnicy dekorowani i maksymalnie trzy osoby 

wręczające nagrody. Wszystkie osoby na podium muszą mieć zakryte usta i nos.  

12. Wypłata nagród  

• nie dotyczy 

13. Kontrola antydopingowa  

• nie dotyczy 

 


