Regulamin I zawodów .na rokach…
1. Cele zawodów
Celami zawodów dziecięcych .na rolkach… są:
•
upowszechnianie sportu wrotkarskiego wśród mieszkańców miasta i powiatu Otwock,
•
promocja zdrowego trybu życia,
•
promocja aktywności fizycznej w kontekście zapobiegania nadwadze,
•
stymulowanie aktywności fizycznej w rodzinie i u osób nieaktywnych sportowo bez względu
na wiek.

2. Organizatorzy
Organizator: UKS Wilki Otwock, ul. Batorego 34, 05-400 Otwock
NIP 5322047501, nr tel. 505 142 540, adres e-mail: rolki@WilkiOtwock.pl
Współorganizator: Towarzystwo Przyjaciół Otwocka, ul. Armii Krajowej 5, 05-400 Otwock
tel. 604 408 725
Koszty organizacji zawodów .na rolkach… pokrywają: organizator i współorganizatorzy, sponsorzy i
partnerzy.

3. Termin i miejsce zawodów
Zawody odbędę się w dniu 11 maja 2014 r. (niedziela) zgodnie z poniższym harmonogramem:
9:00 – 10:30 – biuro zawodów
9:45 – 10:00 – rozgrzewka
10:00 – start junior F (wyścig 1)
10:10 – start junior E (wyścig 1)
10:20 – start junior D (wyścig 1)
10:30 – start junior C (wyścig 1)
10:40 – start kadeci (wyścig 1)
10:50 – start open (wyścig 1)
11:00 – start junior F (wyścig 2)
11:10 – start junior E (wyścig 2)
11:20 – start junior D (wyścig 2)
11:30 – start junior C (wyścig 2)
11:40 – start kadeci (wyścig 2)
11:50 – start open (wyścig 2)
13:30 – 13:50 – dekoracje zwycięzców
W każdej kategorii wiekowej będą rozgrywane wyścigi w następującej kolejności: wyścigi dziewcząt,
wyścigi chłopców.
W przypadku dużej ilości uczestników sędziowie mogą podjąć decyzję o przeprowadzenie tylko
jednego wyścigu w każdej kategorii wiekowej.
Wyścigi będą rozgrywane na dystansach od 100 do 800 metrów. Dokładne dystanse zostaną podane
w dniu wyścigów.

Zawody będą się odbywały na ul. Zacisznej.
Na czas trwania zawodów trasa zostanie częściowo wyłączona z ruchu kołowego. Przejazd dla
samochodów i przejść dla pieszych będzie regulowane przez Policję, Straż Miejską i służby
porządkowe organizatorów.

4. Osoby funkcyjne
Sędziami będą trenerzy klubów MKS Korona Wilanów oraz UKS Wilki Otwock.

5. Biuro zawodów, zgłoszenia i opłaty startowe
Biuro zawodów umiejscowione będzie w Ognisku Wychowawczym "Świder" im. Kazimierza
Lisieckiego "Dziadka" w Otwocku-Świdrze, przy ul. Mickiewicza 43/47 tel. 505 142 540, e-mail:
rolki@WilkiOtwock.pl
Zgłoszenia przyjmowane są za pośrednictwem maila (rolki@WilkiOtwock.pl) do dnia 09.05.2014 do
godz. 23:59. W dniu 11.05.2014 zgłoszenia przyjmowane będą bezpośrednio w Biurze Zawodów.
Za zgłoszenie uważa się dostarczenie wypełnionego przez uczestnika formularza zgłoszenia.
Weryfikacja zawodników oraz wydawanie numerów startowych będą odbywać się w godzinach pracy
Biura Organizatora Zawodów.
Każdy zawodnik winien zgłosić się do Biura Organizatora Zawodów w celu potwierdzenia startu oraz
odbioru numeru startowego. Numer startowy należy odebrać najpóźniej na 15 minut przed
planowanym startem.
Start w zawodach jest bezpłatny.
Warunkiem udziału w zawodach jest przedstawienie aktualnego zaświadczenia lekarskiego o braku
przeciwwskazań do udziału w biegu lub własnoręczne złożenie podpisu pod oświadczeniem o
zdolności do udziału w biegu na własną odpowiedzialność. W przypadku nieletnich oświadczenie
podpisuje opiekun prawny. Wszyscy zawodnicy startujący w biegach, muszą zostać zweryfikowani w
Biurze Zawodów. Zawodnik musi posiadać podczas weryfikacji dowód tożsamości (dowód osobisty,
legitymacja szkolna) celem kontroli daty urodzenia.
Zawodnicy i zawodniczki posiadający licencję PZSW zostaną dopuszczeni do startu na podstawie
posiadanej licencji.
Wszyscy zawodnicy muszą przestrzegać regulaminu zawodów.

6. Pomiar czasu
Pomiar czasu odbywać się będzie przy pomocy stoperów przez sędziów.
Zawodnik zostaje sklasyfikowany w chwili, gdy pierwsze koło jego wrotki przekroczy linię mety. Pod
uwagę bierze się pierwszą wrotkę, która styka się z podłożem przynajmniej jednym kółkiem.

Jeśli pierwsza wrotka zawodnika nie ma kontaktu z podłożem, jego pozycja zostaje ustalona w
oparciu o chwilę, w której linię mety przekracza pierwsze kółko jego drugiej wrotki.
Zawodnicy, którzy nie kończą zawodów lub są z nich eliminowani, klasyfikowani są w tej kolejności, w
jakiej ich wycofanie zostało zauważone przez wyznaczonego sędziego.

7. Klasyfikacje i nagrody
W zawodach będą prowadzona następujące klasyfikacje z kategoriach chłopców i dziewcząt:
junior F (rok ur. 2007 i młodsi)
junior E (rok ur. 2005 i 2006)
junior D (rok ur. 2003 i 2004)
junior C (rok ur. 2001 i 2002)
kadeci (rok ur. 1999 i 2000)
open (każdy chętny)
Za zajęcie miejsc 1-3 w każdej kategorii wiekowej przewidziane są medale.

8. Informacje organizacyjne
Zawody rozegrane zostaną w formule otwartej. Do startu dopuszczeni będą zarówno zawodnicy
krajowi, jak i zawodnicy z zagranicy.
Osoby niepełnoletnie nie posiadające licencji PZSW mogą startować za pisemną zgodą rodziców lub
opiekunów prawnych.
Na trasie będą znajdowały się punkty kontrolne. Obsługa punktów będzie spisywała numery startowe
zawodników skracających trasę. Zawodnicy skracający trasę zostaną zdyskwalifikowani
Wszyscy zawodnicy zobowiązani są do jazdy w kasku ochronnym. Kaski muszą mieć sztywną
konstrukcję oraz powinny posiadać homologację zgodną z międzynarodowymi przepisami
bezpieczeństwa..
Podczas wyścigu zawodnicy powinni mieć ochraniacze na nadgarstki lub rękawiczki. Wskazane jest
posiadanie przez zawodników ochraniaczy na łokcie i kolana.
Podczas wyścigu zawodnikom nie wolno ani popychać, ani ciągnąć innych zawodników. Zakazane jest
także blokowanie innych zawodników poprzez umyślną zmianę toru jazdy, a także wykorzystywanie
zwierząt podczas jazdy w celu podciągania. Karą za tego typu zachowanie jest dyskwalifikacja.
Koszty opłaty startowej, dojazdów, noclegów oraz innych świadczeń pokrywają uczestnicy imprezy
lub organizacje delegujące.

9. Dyskwalifikacja
Organizator zastrzega sobie prawo wycofania zawodnika z trasy (a tym samym zdyskwalifikowania) w
przypadkach określonych w punkcie 8 regulaminu a także w przypadku:
•
stwierdzenia przez obsługę medyczną niezdolności do kontynuacji wysiłku (decyzje obsługi
medycznej),

•
niszczenia, zasłaniania lub niepoprawnego używania numeru startowego,
•
przekazania swojego numeru startowego innej osobie,
•
ominięcie nawet fragmentu trasy lub pokonania jej w sposób inny niż podany przez
Organizatora,
•
nieodnotowania obecności zawodnika na punkcie pomiaru kontrolnym,
•
złamania zasad bezpieczeństwa,
•
nieprzestrzegania zasad fair-play oraz przepisów niniejszego regulaminu,
•
nie wykonywania poleceń sędziów i organizatora,
•
pojawienia się na trasie wyścigu osób nieuprawnionych z drużyny zawodnika /zawodników
uczestniczącego/uczestniczących w zawodach ( np. asysta rowerowa),
•
startu w niewłaściwej kategorii wyścigu.

10. Protesty
Protest należy składać do wiadomości sędziego głównego i dyrektora zawodów.
Protest musi zostać zgłoszony sędziemu zawodów nie później niż 15 minut po ogłoszeniu
nieoficjalnych wyników zawodów w odniesieniu do klasyfikacji i kategorii

11. Imprezy towarzyszące
W ramach organizowanych zawodów w dniu 18.05.2014 r. odbywać się będą następujące imprezy
towarzyszące:
12:00 – wywiad z gośćmi imprezy .na rolkach…
12:20 – pokaz jazdy freestyle
12:40 – 13:25 – warsztaty jazdy na rolkach
13:30 – 13:50 – dekoracje zwycięzców wyścigów
13:55 – 14:40 – warsztaty jazdy na rolkach lub gry i zabawy dla dzieci i młodzieży
Program imprez towarzyszących może ulegać zmianie.

12. Postanowienia końcowe
W czasie trwania zawodów wszyscy zawodnicy powinni stosować się do poleceń osób
odpowiedzialnych za bezpieczeństwo, sędziów, służb porządkowych i osób działających w imieniu
organizatora.
Organizator nie zapewnia ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków, uczestnicy muszą
więc posiadać indywidualne ubezpieczenie wypadkowe i chorobowe.
Organizator zapewnia podstawowe ubezpieczenie sportowe.
Interpretacja niniejszego regulaminu należy do Dyrektora i Sędziego Głównego zawodów.
Zgłaszający uznaje, że zapoznał się z regulaminem i zobowiązuje się do jego przestrzegania.
Zgłaszający wyraża zgodę na przetwarzanie przez UKS Wilki Otwock z siedzibą w Otwocku zgodnie z
ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz.883) swoich
danych osobowych na potrzeby rozgrywania zawodów w tym na zamieszczanie tych danych w
przekazach telewizyjnych, radiowych, internetowych i w formie drukowanej.

Zgłaszający wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie utrwalonego w formie fotografii lub zapisu
wideo swojego wizerunku. Uczestnik zawodów udziela Organizatorowi nieodpłatnej licencji na
wykorzystanie utrwalonego wizerunku na wszystkich polach eksploatacji.
Organizator zapewnia opiekę medyczną podczas zawodów.
Organizator zawodów zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian regulaminu i informacji
zawartych we wszystkich materiałach związanych z zawodami.

