Sudecka Młodzieżowa Liga Sportowa im. Maćka Abramowicza
EDYCJA XVI LATO 2022
Organizator:

Stowarzyszenie Cyklistów „Szklarska Poręba na Dwóch Kółkach” 58-580
Szklarska Poręba,
ul. Jedności Narodowej 10, tel. 502 217 848
CEL:
1. Popularyzowanie, wśród młodzieży szkolnej tras rowerowych oraz turystyki rowerowej
2. Doskonalenie przez młodzież szkolną umiejętności jeżdżenia na rowerze
3. Propagowanie turystyki i sportu jako formy aktywnego wypoczynku
4. Integracja młodzieży szkolnej uprawiającej kolarstwo górskie i turystyczne
5. Wdrażanie uczestników do przestrzegania zasad Fair Play i wzajemnego szacunku, eliminowanie
niepożądanych zachowań jak np. używania słów wulgarnych, stosowania agresji, także słownej oraz
używek.
KTO?:
1. W Sudeckiej Młodzieżowej Lidze Sportowej może startować młodzież przedszkolna i szkolna ze
szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu Polski, Czech i Niemiec
ZAWODY ROWEROWE
1. Wszystkie wyścigi zostaną rozegrane w Szklarskiej Porębie
2. Miejsce i termin zawodów:
CROSS – CZERWONAK – 14 maja 2022
Biuro zawodów – teren bazy harcerskiej Czerwonak ul. Kasprowicza 45. Zapisy godz. 8.30-9.45, start
od godz. 10.00
CROSS – Chata Izerska – 11 czerwca 2022
Biuro zawodów – teren Chaty Izerskiej, ul. Piastowska 32, 58-580 Szklarska Poręba. Zapisy godz.
8.30.00 – 9.30, start od godz. 9:30.
CROSS – SUDETY LIFT – 10 września 2022
Biuro zawodów – teren przylegający do dolnej stacji wyciągu krzesełkowego na Szrenicę, ul.
Turystyczna 25a. Zapisy godz. 8.30-9.45, start od godz. 10.00

CROSS – END – 24 września 2022
Biuro zawodów – Polana Jakuszycka, 58-580 Szklarska Poręba. Zapisy godz. 8.30 – 9.45, start od godz.
10:00.

3. Program zawodów:
Zawody rozegrane zostaną według następującego programu:
godz. 8.30.00 – 9.45 zapisy
godz. 10.00 – start kategorii A -1 (dziewczęta i chłopcy)
godz. 10.30 – start kategorii A- 2(dziewczęta i chłopcy)
godz. 11.00 – start kategorii B (dziewczęta i chłopcy)
godz. 11.30 – start kategorii C (dziewczęta i chłopcy)
godz. 12.00 - start kategorii D ( dziewczęta i chłopcy)
godz. 13.00 - dekoracja zwycięzców
KLASYFIKACJA
1. Klasyfikacja uczestników Sudeckiej Młodzieżowej Ligi Sportowej, będzie się odbywała w kategoriach
chłopców i dziewcząt w następujących kategoriach:
A. Podgrupy:
A- 1 - roczniki 2022 – 2018
A -2 - roczniki 2017 - 2016
B. - roczniki 2015 - 2013
C. - roczniki 2012 - 2010
D. - roczniki 2009 - 2006
2. W czasie każdych zawodów uczestnicy zdobędą punkty do klasyfikacji ogólnej.
Miejsce I – 10 pkt, m-ce II – 8 pkt, m-ce III – 6 pkt, m-ce IV – 5 pkt, m-ce V – 4 pkt, m-ce VI – 3 pkt, mce VII – 2 pkt, m-ce VIII – 1 pkt
Do klasyfikacji generalnej zaliczane będą punkty zdobyte w minimum trzech startach.

NAGRODY
Rozpoczynamy XVI sezon Sudeckiej Młodzieżowej Ligi Sportowej. Ogłaszamy konkurs, w którym na
zawodników, którzy wezmą udział we wszystkich 4 edycjach zawodów rozgrywanych w 2022 r.
przewidziane są nagrody rzeczowe.
1. Za udział w poszczególnych zawodach wszyscy uczestnicy otrzymają pamiątkowe dyplomy.
2. Za zajęcie pierwszych trzech miejsc w poszczególnych zawodach uczestnicy otrzymają medale.
3. Za zajęcie czołowych miejsc w klasyfikacji generalnej wręczone zostaną puchary oraz nagrody
rzeczowe.
4. Za zdobycie największej ilości punktów w kategoriach B, C i D przyznana zostanie Nagroda im.
Maćka Abramowicza. W przypadku kilku zawodników o takiej samej ilości punktów Zarząd
Stowarzyszenia przyzna nagrodę jednemu z zawodników biorąc pod uwagę jego postawę podczas
zawodów oraz przestrzeganie zasad Fair Play. Warunkiem udziału zawodnika w klasyfikacji punktowej
do w/w nagrody jest jego start we wszystkich 4 edycjach XV SMLS oraz start, w każdej edycji zawodów
XV SMLS w jego kategorii, co najmniej trzech zawodników.
SPRAWY ORGANIZACYJNE:
1. Zapisy uczestników będą przyjmowane na STARCIE do 15 minut przed zawodami.
2. Wpisowe na zawody pokrywa Stowarzyszenie Cyklistów „Szklarska Poręba na Dwóch Kółkach”.
3. Kaski rowerowe dla uczestników imprezy są obowiązkowe.
4. Uczestnicy korzystają z powszechnego ubezpieczenia we własnym zakresie.
5. Uczestnicy kategorii A-1 oraz A-2 mają obowiązek zgłoszenia się na start pod opieką rodzica lub
opiekuna prawnego. Uczestnicy tej kategorii startują razem z rodzicem bądź upoważnionym
opiekunem i pod jego opieką.
6. Uczestnicy kategorii A-1 , A-2, B i C mają obowiązek zgłoszenia się na start pod opieką rodzica lub
opiekuna prawnego i przedłożenia organizatorom (w momencie zgłoszenia do startu) zgody opiekuna
na udział w zawodach.
7. Uczestnicy kategorii D mają obowiązek przedłożenia organizatorom (w momencie zgłoszenia do
startu) zgody opiekuna na udział w zawodach.
8. Zawody przeprowadzone zostaną zgodnie z niniejszym regulaminem.
9. Komisję sędziowską wyznacza organizator.
10. Zawody są rozgrywane bez względu na pogodę.
11. We wszystkich sprawach nie objętych niniejszym regulaminem decyduje Sędzia Główny.
Start w zawodach oznacza akceptacje regulaminu.

