REGULAMIN
ZAWODY W SKATE PARKU
19 sierpnia 2016 r.
1. CEL:
Uaktywnienie oraz zintegrowanie środowiska inowrocławskiej młodzieży, pobudzenie
zainteresowania zdrowym, sportowym trybem życia i przyzwyczajenie do aktywnego udziału
w imprezach sportowo-rekreacyjnych organizowanych przez Ośrodek Sportu i Rekreacji
w Inowrocławiu.
2. MIEJSCE I CZAS TRWANIA:
a) termin: 19 sierpnia 2016 r., godz. 10.00.
b) miejsce: Skate Park, ul. Świętokrzyska – Staszica – Zapadłe.
3. ORGANIZATOR:
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Inowrocławiu, al. Niepodległości 4, tel. 52 355-53-55.
4. PROGRAM ZAWODÓW:
10.00 - weryfikacja oraz rozgrzewka zawodników,
10.30 - omówienie zasad,
11.00 - uroczyste otwarcie zawodów,
11.30 - konkurencja – najlepszy pokaz jazdy na rolkach,
12.00 - konkurencja – najlepszy pokaz jazdy na BMX,
12.30 - konkurencja – najlepszy pokaz jazdy na deskorolkach,
13.00 - wspólna jazda dla wszystkich,
ok. 13.30 - wręczenie pamiątkowych medali, dyplomów i nagród rzeczowych trzem
najlepszym uczestnikom w poszczególnych konkurencjach oraz uroczyste zakończenie
imprezy.
5. WARUNKI UCZESTNICTWA:
a) Dopuszczone do udziału w zawodach będą wyłącznie osoby posiadające
zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do uprawiania sportów
ekstremalnych lub te które złożą podpisane własnoręcznie, a w przypadku osób
niepełnoletnich przez przedstawiciela ustawowego, oświadczenie o zdolności
do udziału w zawodach w skate parku.
b) Rozgrzewka jest przeprowadzana indywidualnie przez każdego uczestnika.
6. ZASADY PRZEPROWADZANIA ZAWODÓW:
a) Zawody odbywać się będą w kategorii open.
b) W ramach zawodów przeprowadzone zostaną konkurencje na:
- najlepszy pokaz jazdy na rolkach,
- najlepszy pokaz jazdy na BMX,
- najlepszy pokaz jazdy na deskorolkach.
- najlepszy pokaz jazdy na hulajnogach.
c) Warunkiem przeprowadzenia poszczególnych konkurencji jest udział w nich
minimum 10 uczestników. Przy mniejszej liczbie Organizator dopuszcza starty
pozaregulaminowe.

d) Uczestnicy powinni posiadać własny sprzęt, na którym będą wykonywać
konkurencje.
e) Każdy uczestnik może wziąć udział w jednej lub we wszystkich konkurencjach.
f) Każdy zawodnik jedzie pojedynczo i ma trzy szanse podczas których powinien
zaprezentować jak najlepsze triki i umiejętności. Jeden start nie może trwać dłużej
niż 2 minuty.
g) Zawody nie będą przebiegać na czas, a o zwycięstwie decydować będzie
aktywność zawodników, kreatywność, stopień trudności oraz efektowność
zaprezentowanych trików.
7. ZAPISY:
Zapisy przyjmowane są do dnia 18 sierpnia 2016 r., w Ośrodku Sportu i Rekreacji
w Inowrocławiu przy al. Niepodległości 4 w Sekcji Marketingu i Organizacji Imprez, pokój
226 (II piętro), tel. 52 355-53-55, e-mail: marketing@osir.inowroclaw.pl oraz w dniu
19 sierpnia 2016 r. przed rozpoczęciem zawodów.
8.
NAGRODY:
Trzech najlepszych uczestników w poszczególnych kategoriach otrzyma medale, nagrody
rzeczowe oraz dyplomy za zajęte miejsce. Warunkiem otrzymania nagrody jest udział
minimum 10 uczestników w danej kategorii podczas zawodów.
9. ORGANIZATOR ZAPEWNIA:
a) Opiekę medyczną.
b) Wodę dla każdego uczestnika.
c) Obsługę sędziowską.
10. INFORMACJE:
a) Plakaty promujące imprezę będą rozwieszone na terenie obiektów OSiR, słupach
ogłoszeniowych KCK.
b) Wszystkie lokalne media otrzymywać będę uaktualniane komunikaty o ww.
imprezie (łącznie z serwisami internetowymi).
c) Informacja o imprezie będzie wyświetlana na telebimie KCK, nad bramą Stadionu
Miejskiego im. Inowrocławskich Olimpijczyków oraz na tablicy świetlnej nad
wejściem do Hali Widowiskowo – Sportowej.
d) Informacja o imprezie umieszczona zostanie na portalu społecznościowym
facebook.com oraz stronie internetowej www.osir.inowroclaw.pl.
11. PRZEPISY OGÓLNE:
a) Organizator nie odpowiada za wypadki powstałe z winy uczestników, nie
ubezpiecza zawodników od NNW oraz nie odpowiada za rzeczy pozostawione na
terenie Skate Parku oraz w jego obrębie.
b) Organizator może zmienić regulamin do czasu rozpoczęcia mistrzostw.
c) Po zakończeniu zawodów zostanie sporządzony protokół uwzględniający wyniki
poszczególnych konkurencji oraz klasyfikacje końcową.
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