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REGULAMIN 
„IV Masowych Mistrzostw Giżycka w jeździe na wrotkach” 

Giżycko, dn. 26.09.2010 
 
 
 

 
1.  Organizator : 

● Uczniowski Klub Sportowy Sekcja Łyżwiarsko-wrotkarska. 
 

2.    Współorganizator : 
● Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji 
 

3. Cele : 
a) aktywizacja klubów do pracy z dziećmi i młodzieżą; 
b) wyłonienie najlepszych zawodników we wrotkarstwie szybkim w poszczególnych 
kategoriach wiekowych w sezonie 2010.  
c) popularyzacja wrotkarstwa szybkiego . 
 
4.  Miejsce : 
Zawody przeprowadzone zostaną na trasie zamkniętej wzdłuż ulic: Sybiraków, Wileńskiej, 
Trockiej.  Długość trasy – około 1250m. Start i meta przy ulicy Trockiej. 
 
5. Termin : 
Mistrzostwa rozegrane zostaną w dniu 26.09.2010 w godz.9.30 – 15.00 
Odprawa techniczna z udziałem kierowników ekip (weryfikacja zawodników, określenie 
ostatecznej liczby startujących w poszczególnych kategoriach i na dystansach , podanie 
programu  czasowego zawodów )  nastąpi w dniu zawodów w okolicy startu  
 tj. przy ulicy Trockiej. Startowe 10 zł . Zgłoszenia proszę przesyłać do 22.09.2010 
mail:jolantamaksymiuk@interia.pl 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
6.  Uczestnictwo : 
Organizatorzy wymagają od uczestników zawodów aktualnych badań lekarskich lub licencji 
sportowych, w przypadku niepełnoletnich pisemnej zgody rodziców lub prawnych 
opiekunów. Każdy zawodnik(czka) musi posiadać kask ochronny. 
Zawody zostaną rozegrane w następujących kategoriach wiekowych : 

 Junior E (rocznik 2001 i 2002) dystans  1 małe okrążenie (600m) i 1 duże okrążenie ( 
1250m)  ze wspólnego startu  

      (dz. i chł.), 
 Junior D (rocznik 1999-2000), dystans  1 duże okrążenie – (1250m) i 3 duże okrążenia ( 

3750m) ze wspólnego startu  
(dz. i chł.), 

 Junior C (rocznik 1997-98), dystans  1  duże okrążenie – (1250m) i  4 duże okrążenia ( 
5000 m) ze wspólnego startu 
 (dz. i chł.), 

 Juniorzy B (rocznik 1995-96), dystans  1 duże okrążenie – (1250m) i 6 dużych okrążeń 
(7500) ze wspólnego startu (dz. i chł.), 

 Juniorzy A (rocznik 1993-94), dystans  1 duże okrążenie – (1250m) i 8 dużych okrążeń 
(10000m) ze wspólnego startu  
(dz. i chł.), 
 

 Seniorzy (rocznik 1992 i starsi), dystans 1 duże okrążenie – (1250m) i 8 dużych okrążeń 
(10000m) ze wspólnego startu 
(kobiety i mężczyźni) 
  

 Bieg Główny (OPEN) dystans 20000m (16 okrążeń- mężczyźni, kobiety).  
 
7.  Sposób przeprowadzenia zawodów : 
Zawody zostaną przeprowadzone zgodnie z Przepisami FIRS, CERS, PZSW oraz niniejszym 
Regulaminem .  
Weryfikacja zawodniczek(ów) przeprowadzona na odprawie technicznej zamyka ostatecznie 
listę startową zawodów . 
 
8.  Zasady finansowania : 
Koszty organizacyjne zawodów pokrywane są przez Organizatora. 
Inne koszta pokrywają zainteresowane kluby we własnym zakresie.  
 
9.  Nagrody : 
Za zajęcie 1-3 miejsca - puchary, medale, dyplomy. 

 


