REGULAMIN
I HALOWE OGÓLNOPOLSKIE MISTRZOSTWA BYDGOSZCZY
1. Cel zawodów
a. Popularyzacja sportów wrotkarskich wśród dzieci i młodzieży jako sposób na
spędzanie wolnego czasu.
b. Wyłonienie najlepszych zawodników w Bydgoszczy w najmłodszych kategoriach
wiekowych.
c. Promocja miasta Bydgoszczy.
d. Promocja sportów wrotkarskich.
e. Promocja aktywnego trybu życia.
2. Termin i miejsce zawodów: 2 października 2022 w Bydgoszczy na terenie BCTW.
3. Zgłoszenia należy kierować bezpośrednio do organizatora zgodnie z komunikatem.
4. Organizator / współorganizator
a. BCTW - Bydgoskie Centrum Targowo-Wystawiennicze
Ul. Gdańska 157, 85-674 Bydgoszcz
b. KS RollTeam Bydgoszcz
ul. Chrobrego 22/2
85-847 Bydgoszcz
c. Polski Związek Sportów Wrotkarskich
Ul. Inspektowa 1 pok. 109 02-711 Warszawa
5. Finansowanie ze środków:
a. Bydgoskiego Centrum Targowo-Wystawienniczego
b. Fundacji Centrum Inicjatyw Edukacyjnych i KS RollTeam Bydgoszcz
c. Polskiego Związku Sportów Wrotkarskich
d. Ministerstwo Sportu i Turystyki
6. Uczestnictwo. Organizatorzy wymagają od uczestników badań lekarskich. Każdy zawodnik
przez cały czas przebywania na płycie musi mieć założony i zapięty kask (dot. zawodników jazdy
szybkiej).
7. Konkurencje i kategorie wiekowe.
a) Jazda szybka:
Kategoria wiekowa Konkurencje jazdy szybkiej
Sprint
Bieg długi
Open
100 m
10 rund
Kadet
100 m
7 rund
Junior C
100 m
6 rund
Junior D2
100 m
5 rund
Junior D1
100 m
4 rund
Junior E2
100 m
3 rund

Junior E1
Junior F
•
•
•
•
•
•
•
•

100 m
100 m

2 rund
1 rund

Open – junior B i starsi - 2007 i starsi
Kadet (junior młodszy) – 2008 – 2009
Junior C (młodzik) – 2010 – 2011
Junior D2 – 2012
Junior D1 - 2013
Junior E2 - 2014
Junior E1 – 2015
Junior F – 2016 i młodsi

b) Freestyle slalom:
Battle:
•
•

Junior Mixed (Women+Men)
Senior Mixed (Women+Men)

Speed Slalom:
•
•
•
•

Junior Women
Junior Men
Senior Women
Senior Men

Free Jump
•
•

Women
Men

•
•

Women
Men

Slide:

* W przypadku, gdy w danej kategorii będzie mniej niż 4 zawodników, kategorie mogą być połączone
lub odwołane.
8. Program zawodów zostanie podany po weryfikacji zgłoszonych zawodników.
9. Sposób przeprowadzenia zawodów.
a. Jazda szybka
• Na dystansach sprinterskich w jednym biegu startuje maks. 4 zawodników,
zestawienia do przedbiegów odbywają się na podstawie Torowych Mistrzostw
Polski 2022

•

W przypadku dużej ilości zgłoszonych zawodników, zawodnicy do pierwszego
etapu kwalifikacyjnego na długim dystansie (od 3 do 10 rund) zostaną zestawieni
na podstawie wyników w sprincie.
• Do kolejnego etapu przechodzi dwoje najlepszych zawodników z każdego
przedbiegu/etapu kwalifikacji i tak w każdym kolejnym etapie, aż do finału w
którym startuje 4 zawodników;
Decyzje podejmuje sędzia główny.
• Organizator nie dopuszcza możliwości zmiany decyzji sędziowskich na podstawie
nagrań wideo publiczności, trenerów, rodziców czy opiekunów prawnych.
Jedynie nagrania organizatora są przyjmowane przez sędziego głównego;
• Zawody zostaną przeprowadzone zgodnie z przepisami PZSW oraz niniejszym
regulaminem. Interpretacja przepisów i regulaminu należy zawsze do sędziego
głównego.
b. Freestyle slalom - zawody mają rangę Starter Event i wliczane są do rankingu World
Skate.
• Zawody
rozgrywane
są
zgodnie
z
zasadami
World
Skate
http://www.worldskate.org/inline-freestyle/about/regulations.html
• Wszelkie spory są rozwiązywane przez skład sędziowski lub organizatorów
10. Nagrody
Organizatorzy przewidują nagrody rzeczowe w postaci pucharów dla zawodników z pierwszej
trójki danego dystansu.
11. Klasyfikacja generalna zawodów w jeździe szybkiej.
Zawodnicy zdobywają punkty za zajęte miejsca na poszczególnych dystansach w swojej
kategorii wiekowej wg zasady:
Miejsce
Punkty

1
10

2
8

3
6

4
5

5
4

6
3

7
2

8
1

Zwycięzcą Zawodów – Mistrzem Bydgoszczy zostaje zawodnik(czka), zdobywca największej liczby
punktów w rozgrywanych biegach. W przypadku uzyskania przez dwóch lub więcej zawodników tej
samej liczby punktów o kolejności decyduje:
•
•

zdobycie większej liczby lepszych miejsc we wszystkich biegach.
Wyższe miejsce na dłuższym dystansie.

12. Ubezpieczenie
Organizator ubezpiecza imprezę od Odpowiedzialności Cywilnej i zobowiązuje się do
zagwarantowania na okres zawodów obsługi medycznej w postaci ratownika medycznego.
Organizator nie zapewnia ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków. Kluby i
zawodnicy muszą więc posiadać indywidualne ubezpieczenie wypadkowe i chorobowe.

13. Opłata startowa ma wysokość – 35zł, którą wykonujemy przed zawodami na numer konta:
Centrum Inicjatyw Edukacyjnych
Ul. Chrobrego 22/2, 85-047 Bydgoszcz
Nr konta: 58 1240 6478 1111 0010 7296 1477
Tytułem: Opłata startowa za klub (nazwa klubu) lub Opłata startowa Imię i Nazwisko

14. Dodatkowe informacje.
a. Udział w zawodach jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na postanowienia
niniejszego Regulaminu oraz zgodą na wykorzystywanie wizerunku w relacjach z
zawodów
b. Ilość miejsc ograniczona
c. Przybliżony program zawodów:
• 8:00-9:00 otwarcie biura zawodów
• 9:00 rozgrzewka
• 10:00 uroczyste otwarcie
• 10:30 starty
• 15:00 finały
• 16:30 wręczenie wszystkim medali i dyplomów
• 17:00 zamknięcie zawodów

