System Rozgrywek
Zawody rowerowe na Miasteczku Ruchu Drogowego
Zawody Rowerowe zostaną rozegrane systemem „drabinki” według poniższego scenariusza:
1. Opis rund:
1. Zawody rozegrane będą w trzech rundach: eliminacje, półfinał, finał.
2. W rundzie eliminacyjnej zawodnicy zostaną podzieleni w drodze losowania na 8 grup po 6
osób oraz 2 grupy po 7 osób (liczba ta wynika z listy osób zgłoszonych do zawodów)
3. Zwycięzcy grup eliminacyjnych będą uczestnikami rundy półfinałowej.
4. Uczestnicy jazdy finałowej (3 osoby) wezmą udział w rundzie składającej się
z dwóch kolejnych jazd.
5. Zawody rozpoczynają się o godz. 9:00.
6. Zawody kończą się ok. godz. 14:00.
2. Runda eliminacyjna (100 min.)
1. Zawodnicy otrzymują na starcie pakiet 100 punktów.
2. Za każde złamanie przepisów ruchu drogowego na trasie przejazdu, uczestnik otrzymuje 5
punktów karnych.
3. Zwycięzcami rundy eliminacyjnej są osoby, które ukończą wyścig w jak najkrótszym czasie,
oraz zachowają jak największą liczbę punktów.
4. W przypadku punktowego remisu decydujący będzie czas przejazdu. Kiedy również ta
kwestia okaże się sporna o zwycięstwie zadecyduje rzut monetą o nominale 1 PLN.
5. Do rundy półfinałowej awansuje jedna osoba.
3. Runda półfinałowa (60 min.)
1. W półfinale biorą udział zwycięzcy rundy eliminacyjnej.
2. Runda półfinałowa składać się będzie z jednego, indywidualnego przejazdu
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b) Zawodnicy na starcie otrzymują 0 punktów. Za każdorazowe zastosowanie się do
przepisów
ruchu
drogowego
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punkty.
c) Zawodnicy na starcie zostaną poproszeni o rozwiązanie gry logicznej za rozwiązanie
której otrzymają 0 lub 8 punktów. (zapamiętywanie kart)
3. Do finału awansują trzy osoby, które uzyskają największą liczbę punktów, przy zachowaniu
najlepszego czasu przejazdu.
4. Runda finałowa (30 min.).
1. W finale biorą udział osoby, które w jeździe półfinałowej uzyskały lokaty od 1 do 3.
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a) jazda na uzyskanie jak najdłuższego czasu bez uwzględniania przepisów ruchu
drogowego. Każde zatrzymanie się lub podparcie nogą, etc. zostanie ukarane odjęciem 10
sekund. (przejazd punktowany od 1 do 3)
b) jazda na czas rowerze trójkołowym (przejazd punktowany od 1 do 3).

3. Kolejność zwycięzców
podliczeniu punktów.

zostanie

ustalona

po

5. Dekoracja zwycięzców (10 min).
1. Zwycięzca otrzymuje złoty medal oraz pamiątkowy puchar i dyplom.
2. Osoba zajmująca drugie miejsce otrzymuje srebrny medal oraz dyplom.
3. Osoba zajmująca trzecie miejsce otrzymuje brązowy medal oraz dyplom.

