
 

 

 

 

 

 

REGULAMIN  ZAWODÓW 

SPORTOWYCH 

 

27.04.2013 r. 

 

 

 

-  Bieg – Mila Milanowska 

impreza towarzysząca: 

-  terenowe wyścigi rowerowe 

 

 

 

 



REGULAMIN 

 

BIEGU  - Mila Milanowska 

o Puchar Burmistrza Miasta Milanówka 

 
I. Cel: 

Bieg jako forma aktywnego wypoczynku dla dzieci, młodzieży i dorosłych. 

II. Organizatorzy: 

1. Burmistrz Miasta Milanówka 

2. Milanowskie Centrum  Kultury  

 

Osoby odpowiedzialne za organizację imprezy:  

 Kierownik do spraw sportu w mieście  

 Koordynator wydarzeń sportowych w mieście 

III. Termin i miejsce: 

Bieg odbędzie się 27.04.2013 r. od godziny 11
00

 Start i meta na stadionie K.S. Milan 

ul. Turczynek 8 w Milanówku. 

 

IV. Zgłoszenia i uczestnictwo: 

- zgłoszenia będą przyjmowane w dniu 27.04.2013 r. do momentu startu 

- prawo startu mają dziewczynki i chłopcy a także dorośli 

- kategorie wiekowe:   rocznik 2002 – 2000 

    97 – 99 

    open 

- dzieci (wyłączając młodzież ponadgimnazjalną) aby mogły wziąć udział w zawodach 

muszą posiadać pisemną zgodę rodziców lub być pod opieką osoby dorosłej np. 

nauczyciela 

 

V. Sposób przeprowadzenia wyścigu: 

Bieg odbędzie się na dystansie jednej Mili Milanowskiej – trasa wyznaczona na 

zamkniętym obszarze stadionu. 

VI. Nagrody: 

Za zajęcie pierwszego miejsca w swojej kategorii wiekowej zwycięzca otrzymuje 

Puchar Burmistrza, medal i upominek 

Za zajęcie drugiego i trzeciego miejsca medale  

VII. Podsumowanie końcowe: 

-  organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za zaistniałe wypadki podczas biegu 

oraz za rzeczy zaginione podczas imprezy 

-   organizatorzy nie zabezpieczają ubezpieczenia NW 

-  w sprawach nie objętych regulaminem wyścigów decyduje sędzia główny wspólnie z 

organizatorem 

 

 

 

 

 



 

 

Impreza towarzysząca  

Organizowana przez Sekcję Turystyki Rowerowej MCK. 

 

REGULAMIN 

TERENOWYCH WYŚCIGÓW ROWEROWYCH 

Dla dzieci i młodzieży o Puchar Burmistrza Miasta Milanówka 

I. Cel: 

Popularyzacja różnych forma wypoczynku na rowerach dla dzieci, młodzieży i dorosłych. 

II. Organizatorzy: 

1. Burmistrz Miasta Milanówka 

2. Milanowskie Centrum Kultury w Milanówku 

Osoby odpowiedzialne za organizację imprezy:  

 Kierownik do spraw sportu w mieście  

 Koordynator wydarzeń sportowych w mieście 

 

III. Termin i miejsce: 

Wyścigi odbędą się 27.04.2013 r. od godziny 11
45

 .Start i meta na stadionie K.S. 

Milan ul. Turczynek 8 w Milanówku. Trasa wyznaczona na zamkniętym obszarze 

stadionu. 

 

IV. Zgłoszenia i uczestnictwo: 

- zgłoszenia będą przyjmowane przed wyścigiem 

- prawo startu mają dziewczynki i chłopcy a także dorośli 

- kategorie wiekowe:   rocznik 2004 i młodsi 

2002 – 2003  

2000 – 2001  

    97 – 99 

    96 i starsi 

- dzieci (wyłączając młodzież ponadgimnazjalną) aby mogły wziąć udział w zawodach 

muszą posiadać pisemną zgodę rodziców lub być pod opieką osoby dorosłej np. 

nauczyciela 

- młodzież musi posiadać ważną legitymację szkolną lub dowód osobisty 

- obowiązkowy jest kask ochronny /rowerowy, motocyklowy/ 

V. Sposób przeprowadzenia wyścigu: 

- uczestnicy wyścigów startują na rowerach własnych – turystycznych 

- wyścigi odbędą się na okrążeniach  

- ilość okrążeń zależna jest od kategorii wiekowej. 

 

VI. Nagrody: 

Za zajęcie pierwszego miejsca w swojej kategorii wiekowej zwycięzca otrzymuje 

Puchar Burmistrza, medal i upominek. 

Za zajęcie drugiego i trzeciego miejsca medale  

VII. Podsumowanie końcowe: 

- organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za zaistniałe wypadki podczas 

wyścigów oraz za rzeczy zaginione podczas imprezy 

- organizatorzy nie zabezpieczają ubezpieczenia NW 

- w sprawach nie objętych regulaminem wyścigów decyduje sędzia główny wspólnie z 

organizatorem 

 


