Regulamin rozgrywania biegu na dystansie 100m w
ramach Sprinterskiego Pucharu Polski 2019.
§1
Zasady ogólne

1.
2.
3.

Bieg rozgrywany jest na dystansie 100 m prostej drogi. W finale startuje 2 lub 3
zawodników (liczba startujących jest uzależniona od szerokości toru).
Rozstawienie zawodników w kwalifikacjach jest losowe.
Trójka zawodników z najlepszym czasem startują w biegu finałowym. W przypadku gdy
konkurencja rozgrywana jest na dwóch torach, to zawodnicy z pierwszym i drugim czasem
kwalifikacji startują w finale A i walczą o pierwsze i drugie miejsce, a zawodnicy z trzecim i
czwartym czasem kwalifikacji startują w finale B i walczą o trzecie miejsce.

§2
Specyficzne zasady biegu na 100 m

1.

2.

Trzy tory o szerokości 2,6 metra, oznaczone białymi liniami o grubości 5 cm, bądź
oddzielone pachołkami w wyraźny sposób tak aby każdy tor był równej długości . Warunki
wyścigu (trasa) muszą być takie same na każdym z torów, jeżeli nie da się zagwarantować
takich samych warunków na trzech torach, można rozrysować 2 tory.
Zawodnik musi jechać po swoim torze, jeżeli zawodnik dotknie linii toru zostaje
zdyskwalifikowany przez sędziego DSQ – TF – technical fault.

§3
Linia startu

1.
2.

Linia startu musi być oznaczona białą linią o szerokości 5 centymetrów. Linia startu nie
może znajdować się na zakręcie.
Dla sprintu 100 metrów linia startu przechodzi przez 2 lub 3 tory (tory o szerokości 2,6 m),
druga linia jest cofnięta o 50 centymetrów względem linii startu. Linie muszą być szerokie
na 5 cm.

§4
Linia mety

1.

Linia mety musi być oznaczona linią białą o szerokości 5 cm. Linią końcową biegu jest
wewnętrzna krawędź linii mety i na tę krawędź musi być ustawiona photocela (patrz
rysunek).

§5
Inne

1.
2.

Sędzia główny jest instancją odwoławczą i rozwiązuje wszelkie spory powstałe podczas
zawodów.
Dla sytuacji nie opisanych w regulaminie, odpowiednim dokumentem do którego sędzia
może się odwołać jest „Wytyczne jazda szybka” wydany przez Polski Związek Sportów
Wrotkarskich.

