REGULAMIN
V MISTRZOSTW CZELADZI W JEŹDZIE NA ROLKACH
O PUCHAR BURMISTRZA MIASTA CZELADŹ
I. ORGANIZATOR:
Organizatorem V Mistrzostw Czeladzi w jeździe na rolkach jest
Stowarzyszenie Forum Czeladzian oraz Miejski Ośrodek Sportu i
Rekreacji w Czeladzi
II. CELEM ZAWODÓW JEST:
1) wyłonienie najlepszych zawodników w Czeladzi,
3) upowszechnianie sportu wrotkarskiego wśród mieszkańców Czeladzi,
4) promocja zdrowego trybu życia,
5) promocja aktywności fizycznej w kontekście zapobiegania nadwadze,
III. TERMIN I MIEJSCE, DYSTANS, PROGRAM ZAWODÓW
1. Data: 29 września 2018 roku (sobota)
2. Miejsce: Czeladź Park Jordan ul. Katowicka
3. Dystans : 800m
4. Program:
10.30 – otwarcie biura zawodów
11.00 – zamknięcie list startujących, rozdanie numerów startowych
11.15 – odprawa techniczna
11.30 – start
13.00 – dekoracja zwycięzców
13.30 – zamknięcie zawodów
III. WARUNKI UCZESTNICTWA
Zasady zawodów wrotkarskich określa niniejszy regulamin, który
wchodzi w życie z dniem imprezy tj.29 września 2018 r. i obowiązuje do
czasu zakończenia imprezy.
1) podczas zawodów wrotkarskich uczestnikom nie wolno popychać, ani
ciągnąć innych uczestników ,
2) zakazane jest blokowanie innych zawodników,
3) uczestnik zobowiązuję się do przestrzegania zasad fair play wobec
innych uczestników,
W zawodach mogą brać udział osoby urodzone w 2003 roku i młodsze.
Zawodnicy muszą posiadać pisemną zgodę rodziców lub
opiekunów prawnych.
4) wszyscy zawodnicy są zobowiązani do startu w kasku
ochronnym. Wskazane są również ochraniacze na kolana i łokcie.
5) Zawodnicy skracający trasę będą zdyskwalifikowani.
6) W czasie trwania jazdy uczestnicy powinni stosować się do poleceń

osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo, służb porządkowych i osób
działających w imieniu organizatora.
7) zabrania się używania na trasie wyścigu jakichkolwiek innych
pojazdów, poza używanymi przez zawodników rolkami.
8) ze względu bezpieczeństwa zabrania się używania w trakcie wyścigu
wszelkich odtwarzaczy muzyki i słuchawek powodujących zaburzenie
odbioru sygnałów dźwiękowych.
9) organizator nie zapewnia uczestnikom ubezpieczenia od następstw
nieszczęśliwych wypadków.
10) przekazanie swojego numeru startowego innej osobie spowoduje
dyskwalifikację zawodnika.
IV. KLASYFIKACJA
Wygrywa ten uczestnik, który w swojej kategorii startowej, w jak
najszybszym czasie przejedzie dystans.
W przypadku większej ilości uczestników będą przeprowadzane biegi
kwalifikacyjne.
V. NAGRODY
Organizator przewidział dyplomy i puchary, medale dla:3 pierwszych
zawodników w poszczególnych kategoriach –
szkoła podstawowa klasa 1-3 – rocznik 2009 i mlodsi, szkoła
podstawowa klasa 4-6 – rocznik 2006- 2008, szkoła podstawowa klasa
7-8 i 3 gimnazjum – rocznik 2003 -2005 osobno dla dziewcząt i
chłopców.
VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Uczestników V Mistrzostw Czeladzi w jeździe na rolkach obowiązuje
niniejszy regulamin.
Impreza przeznaczona jest dla mieszkańców miasta Czeladź.
Organizator nie zapewnia łyżworolek, sprzętu niezbędnego do
wyposażenia zawodników (kasków, ochraniaczy) oraz serwisu
technicznego dla zawodników.
Organizator Zawodów w jeździe na rolkach zastrzega sobie możliwości
zmian w regulaminie, o których zobowiązany jest poinformować
wszystkich uczestników przed rozpoczęciem imprezy wszelkie zmiany
regulaminu będą podawane niezwłocznie na stronie www.ewafronczek.pl
oraz www.mosir.czeladz.pl
W razie załamania się pogody organizator może odwołać zawody.

