
 

  

RYWALIZACJA O PUCHAR ROWEROWEJ 

STOLICY POLSKI 
 
 

REGULAMIN 
 

§ 1 

Postanowienia ogólne 

1. Rywalizacja  realizowana jest za pomocą aplikacji „Aktywne Miasta.” 

2. Rywalizacja zaliczana jest do  Miejskiej Rywalizacji Sportowej 2021/2022 w Suwałkach. 

3. Celem imprezy jest popularyzacja jazdy na  rowerze jako najprostszej formy ruchu. 

4. Organizatorem rywalizacji jest  Ośrodek Sportu i Rekreacji w Suwałkach, Miasto Suwałki i 

Miasto Bydgoszcz (udostępnienie aplikacji). 

 
§ 2 

Termin i miejsce  

1. Rywalizacja odbędzie się w dniach od 1 do 30 czerwca 2022 z wykorzystaniem aplikacji 

„Aktywne Miasta” 

2. Przejazdy rowerowe mogą być realizowane w dowolnym miejscu i porze dnia, muszą być 

zarejestrowane w aplikacji. 

 
§ 3 

Kategorie wiekowe 

1. W rywalizacji uczestniczy młodzież z rocznika 2002 i młodsza. 

 

§ 4 

Uczestnictwo 

1. W rywalizacja udział biorą uczniowie reprezentujący szkoły macierzyste. 

2. Warunkiem uczestnictwa w rywalizacji jest wpisanie właściwych danych w formularzu 

aplikacji. 

3. Lista uczniów i przynależność  uczestników do właściwej szkoły zostanie zweryfikowana. 

4. Końcowym wynikiem uczestnika będzie suma przejechanych kilometrów w czasie 

wskazanym w § 2 punkt 1.



 

 

§ 5 

Zgłoszenia 

1. Zgłoszenie szkoły do rywalizacji należy potwierdzić do 30 maja 2022 drogą mailową  na  

adres zbigniew.chilinski@osir.suwalki.pl . Zgłaszamy tylko udział bez listy uczestników. 

2.  Uczestnicy zapisują się do rywalizacji za pomocą aplikacji „Aktywne Miasta” wybierając    

właściwą grupę: 

 I LO Suwałki 

 III LO Suwałki 

 ZS nr 4 Suwałki 

 ZS nr 6 Suwałki 

 ZST Suwałki 

 

3. Grupy powstały na podstawie planu startów Miejskiej Rywalizacji Sportowej 2021/22. W 

przypadku potwierdzenia udziału kolejnych szkół zostaną dodane dodatkowe grupy. 

4.  Organizator nie wprowadza ograniczeń co do ilości startujących zawodników danej szkoły. 

5. Opis korzystania z aplikacji zawarty jest w załączniku nr 1 

 

 
§ 6 

Punktacja 

1. Podczas rywalizacji  prowadzona będzie klasyfikacja drużynowa dziewcząt i chłopców. 

2. Punktacją objętych zostanie 15 najlepszych miejsc wg największej liczby przejechanych 

kilometrów. 

 

 

§ 7 

Miejska Rywalizacja 

Sportowa 

 

1. Szkołom, które zgłosiły się do udziału w rywalizacji zostaną przyznane punkty według 

tabeli zawartej w regulaminie Miejskiej Rywalizacji Sportowej 2021/22. 

§ 8 

Postanowienia końcowe 

1. W zakresie nieuregulowanym niniejszym regulaminem obowiązują postanowienia 

Regulaminu Miejskiej Rywalizacji Sportowej 2021/2022 w Suwałkach oraz Regulaminu 

Rywalizacji o Puchar Rowerowej Stolicy Polski. 

2. Kwestie   sporne   związane   z    przebiegiem    rywalizacji  rozstrzyga  Organizator. 

3. Organizator nie odpowiada za przestrzeganie przez uczestników zasad ruchu drogowego. 
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