
 

 

 

 
 

Puchar Lubelszczyzny  
OGÓLNOPOLSKIE ZAWODY WROTKARSKIE DZIECI 

1.Organizator :  
TUKS   ,,Roztocze”  Rollerblade  Tomaszów   Lubelski – http://www.tuksroztocze.org.pl 

PRZY  WSPÓŁUDZIALE :  

Urzędu Marszałkowskiego  w  Lublinie - http://www.lubelskie.pl/ 
Starostwa  Powiatowego  w Tomaszowie Lubelskim - http://www.powiat-tomaszowski.com.pl 

Urzędu  Miasta  w  Tomaszowie  Lubelskim- http://www.tomaszow-lubelski.pl/ 
REALIZACJA i POMOC TECHNICZNA :     OS i R. ,, TOMASOVIA ” 

KIEROWNICTWO SPORTOWE  SPRAWUJE :  Polski  Związek Sportów  Wrotkarskich -http://www.pzsw.org 
2. Cel imprezy:  

► Popularyzacja sportów wrotkarskich wśród dzieci i młodzieży jako sposób na spędzanie wolnego czasu..  

► Wyłonienie najlepszych zawodników w kraju w najmłodszych kategoriach wiekowych.  
► Promocja  Roztocza, województwa  lubelskiego  i  Tomaszowa  Lubelskiego. 
3. Termin i miejsce:  

Zawody  rozegrane zostaną w dniach 14-15.05.2016 r. na trasie ulicznej o długości 500 m przy ul. Sportowej 8 
 w Tomaszowie Lubelskim (GPS N50.449598, N23.399974). 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 14.05.2016r. o godzinie 10

30
 w  biurze 

zawodów przy ulicy Sportowej 8. 
3. Uczestnictwo:  
W zawodach mogą wziąć udział wszyscy chętni nie mający przeciwwskazań lekarskich, tj. (zrzeszeni i nie zrzeszeni w 
klubach sportowych, reprezentanci szkół podstawowych). 
Konieczne jest posiadanie kasku oraz pisemną zgodę rodziców na udział w zawodach. 

5. Kategorie wiekowe: 
KATEGORIE 

Z  PODZIAŁEM   
KOBIETY  / MĘŻCZYŹNI 

ROCZNIKI 
sobota  

14.05.2016  
godz. 11:00 

sobota  
14.05.2016 
godz. 11:30 

niedziela 
15.05.2016 
godz. 11:00 

niedziela 
15.05.2016  
godz. 11:30 

Junior D 1 / Juniorka D 1 2005 100 m sprint 1000 m do mety pół rundy /sprint/ 1500 m do mety 

Junior D 2/ Juniorka D 2 2006 100 m sprint 1000 m do mety pół rundy /sprint/ 1500 m do mety 

Junior E 1/ Juniorka E 1 2007 100 m sprint 500 m do mety pół rundy /sprint/ 700 m do mety 

Junior E 2/ Juniorka E 2 2008 100 m sprint 500 m do mety pół rundy /sprint/ 700 m do mety 

Junior  F/ Juniorka F 2009 i młodsi 100 m sprint 500 m do mety pół rundy /sprint/ 700 m do mety 

Sztafeta MIX zawodnicy i  zawodniczki  

ze  wszytskich kategorii. 2005 i młodsi 3.000 m 
Klub  wystawia  do  zawodów  maksymalnie   

2  sztafety w kategorii  chłopców i dziewcząt oddzielnie. 
 

6. Nagrody: za miejsca I – III w każdej edycji dyplomy i medale + losowanie nagrody niespodzianki wśród uczestników   
(w zależności od hojności sponsorów) 
7. Postanowienia końcowe: 

 Sprawy sporne rozstrzyga sędzia główny zawodów wraz z kolegium organizacyjnym. 

 Zawodnicy startują w kaskach. 

 Organizator nie odpowiada za rzeczy zaginione podczas trwania imprezy. 
Każdy startujący  we wszystkich edycjach przed zawodami uiszcza opłatę startową w wysokości – 20 zł -  /za  1  
dzień 10 zł/ Wpłaty proszę kierować na  konto : TUKS Roztocze, 22-600 Tomaszów Lubelski , ul. Kopernika  4 PKO 
BP o/ Tomaszów Lubelski Nr konta  44 1020 5385 0000 9202 0038 3620  
 

8. Uwagi końcowe 
►Informacje o zawodach regulamin, wyniki i zdjęcia na stronie:www.tuksroztocze.org.pl 
►Udział w  zawodach jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na postanowienia niniejszego Regulaminu. 
►Dla  wszystkich uczestników  gorący poczęstunek – grill. 
 

Życząc  wielu  sportowych  wrażeń  z  pobytu  w  Tomaszowie  Lubelskim :  

Zapraszamy !!! 

http://www.tuksroztocze.org.pl/
http://www.lubelskie.pl/
http://www.tomaszow-lubelski.pl/

