
Regulamin zawodów:

O Puchar Wójta Gminy Zawoja na torze pumptrack w dniu 3 sierpnia 2018r. w Zawoi

I. Organizatorzy Zawodów.

1. Zawody organizowane są przez:

Uczniowski Klub Sportowy „ZAWOJAK” z Zawoi, Zawoja 35a, 34-222 Zawoja

oraz Babiogórskie Centrum Kultury w Zawoi, Zawoja 1476, 34-222 Zawoja

2. Dyrektor Zawodów: Mariusz Gaweł

Kontakt do Dyrektora Zawodów:

tel. kom.: 790 898 982; e-mail : klubzawojak@gmail.com

3. Zawody odbędą się w dniu 3 sierpnia 2018 (sobota) o godz. 13:00. Zapisy i treningi od 11:00

4. Miejsce zawodów: Zawoja Widły, tor pumptrack znajdujący się na terenach rekreacyjnych w 

pobliżu byłego Centrum Górskiego „Korona Ziemi”, Zawoja 3000, 34-222 Zawoja.

II. Uczestnicy:

1. W zawodach mogą wziąć udział zawodnicy:
- niezrzeszeni lub zrzeszeni w klubach sportowych,
- zawodnicy posiadający licencję PZKol lub zawodnicy nielicencjonowani,
używający w trakcie Zawodów odpowiedniego sprzętu t.j. sprawnego technicznie roweru górskiego
lub BMX z przynajmniej jednym sprawnym hamulcem oraz obowiązkowo kasku i rękawiczek. 
Organizator Zawodów zaleca używania ochraniaczy innych części ciała: łokci, kolan, kręgosłupa, 
bioder.

2. Zapisy Zawodników w danej kategorii przyjmowane są pod adresem e-mail:
klubzawojak@gmail.com do dnia 01.08.2019 r. do godz. 18:00 lub do chwili zgłoszenia się 16
zawodników w danej kategorii w zależności, co nastąpi wcześniej. W przypadku nie osiągnięcia 
limitu zawodników w danej kategorii w dniu zawodów tj. 3.08.2019r będą prowadzone zapisy od 
godziny 11:00 w Biurze Zawodów.

3. O kolejności zapisu decyduje kolejność (chwila) zgłoszenia.

4. Zapisu dokonuje się przesyłając na podany wyżej adres e-mail następujące dane:
imię, nazwisko, datę urodzenia, płeć. 
Poza przesłaniem tych danych w trakcie procedury rejestracyjnej w dniu Zawodów w Biurze 
Zawodów, Zawodnik lub opiekun prawny zawodnika nieletniego wypełnia formularz zgłoszenia do 
zawodów.

5. Warunkiem udziału w Zawodach jest wypełnienie oraz podpisanie formularza zgłoszenia.

6. Od Zawodników nie będzie pobierana opłata startowa.



7. Zawodnicy biorą udział w zawodach na własną odpowiedzialność (w przypadku osób 
niepełnoletnich na odpowiedzialność rodziców lub opiekunów prawnych).

III. Zawody rozgrywane będą w następujących Kategoriach:

1. Dzieci - Dziewczęta ur. w 2013 i młodsze

2. Młodziczki - Dziewczęta ur. w latach 2009 - 2012

3. Juniorki - Dziewczęta ur. w latach 2004-2008

4. Elita Dziewczęta – Dziewczęta ur. w 2003 i starsze

5. Dzieci - Chłopaki ur. w 2013 i młodsi

6. Młodziki - Chłopaki ur. w latach 2009 - 2012

7. Juniorzy - Chłopaki ur. w latach 2004-2008

8. Elita Chłopców – Chłopcy ur. w 2003 i starsi.

W przypadku zbyt małej ilości uczestników Organizator zastrzega sobie prawo łączenia kategorii.

8. Zawodnicy, którzy nie mają ukończonych 18 lat (decyduje data urodzenia zawodnika) muszą
przedstawić Organizatorowi Zawodów pisemną zgodę rodziców lub opiekunów prawnych na
uczestnictwo w Zawodach. 

IV. Biuro Zawodów:

Biuro zawodów znajdować się będzie na miejscu Zawodów w namiocie oznaczonym logo
Organizatora Zawodów  i czynne będzie w dniu zawodów 3 sierpnia 2019r. w godz. 11:00 do 
zakończenia zawodów.

V. Treningi:

1. Trening w dniu Zawodów dozwolony jest wyłącznie po podpisaniu przez Zawodnika w Biurze
Zawodów pisemnego zgłoszenia oraz zakończeniu wszystkich formalności rejestracyjnych i
pobraniu numeru startowego. Podczas treningu Zawodnik musi mieć na rowerze umieszczoną 
tabliczkę z numerem startowym wydanym przez Organizatora Zawodów.

2. Treningi oficjalne odbędą się w dniu zawodów od godz. 11:00 do 12:45.
3. Podczas trwania zawodów od godziny 13:00 oraz w trakcie rywalizacji trenowanie jest 
zabronione.

VI. Klasyfikacja:

1. Klasyfikacja w kategoriach Dzieci (Dziewczęta, Chłopcy) ustalana będzie na podstawie miejsc 
zajętych podczas wyścigu ze startu wspólnego w kolejności od najdalszego do zwycięzcy.
Biegi odbywają się po 4 zawodników, z którego tylko zwycięzca przechodzi do biegu finałowego.
Bieg finałowy wyłania zwycięzcę kategorii dzieci na podstawie osiągniętego miejsca w tym biegu.
Warunkiem klasyfikowania jest ukończenie przejazdu po wyznaczonej trasie.



2. Klasyfikacja w pozostałych kategoriach dokonywana będzie w sposób eliminacji systemem 
pucharowym w wyścigach parami:
- zawodnicy dobrani w pary w kolejności losowej startują równolegle na torze dual pumtrack 
parami,
- zwycięzcy biegu przechodzą do kolejnej rundy, w której znów ścigają się parami, ze zwycięzcami 
biegów z tej samej rundy, dobranymi w pary na podstawie osiągniętych czasów,
- zwycięzcą danej kategorii zostaje zwycięzca biegu finałowego,
- bieg o miejsce 3 rozgrywają zwycięzcy półfinałów, miejsca od 5 w dół ustalane są na podstawie 
osiągniętych czasów przez zawodników w swoich ostatnich biegach.

Warunkiem klasyfikowania w eliminacjach i w finale jest ukończenie przejazdu po wyznaczonej 
trasie.

VII. Nagrody:

1. Zawodnicy, którzy zajęli miejsca od 1 do 3 w poszczególnych kategoriach otrzymają puchary i
pamiątkowe medale. Miejsca od 1 do 6 otrzymają dyplomy.
2. Organizator przewiduje dodatkowe nagrody-niespodzianki.

VIII. Ceremonia dekoracji:

1. Ceremonia dekoracji odbędzie się ok. godz.16.30, odrębnie dla każdej kategorii.
2. Do dekoracji mają obowiązek zgłosić się zawodnicy od miejsca 1 do 6 w każdej kategorii 
wiekowej.
3. W przypadku nie zgłoszenia się do dekoracji Zawodnika, o jakim mowa powyżej w pkt. 2
Organizator Zawodów nie przesyła nagród, w tym pucharu i medalu.

IX. Trasa:

Zawody zostaną rozegrane na torze pump track po oznaczonej przez Organizatora zawodów
trasie. Zawodnicy w ramach jednego przejazdu będą wykonywali dwa okrążenie toru z pomiarem 
czasu. 
Kategoria dzieci będzie wykonywała jedno okrążenie wokół toru.

X. Zasady bezpieczeństwa:

Podczas treningów oraz zawodów na torze wyścigu może przebywać max. dwóch zawodników.

XI. Skład komisji sędziowskiej:

Sędzia Główny: Grzegorz Hajda
Sędziowie pomocniczy: Mariusz Gaweł, Bartosz Smyrak

XII. Wykaz miejsc udzielania pomocy medycznej (Szpitali):



Szpital ZOZ Sucha Beskidzka
ul. Szpitalna 22, 34-200 Sucha Beskidzka
Telefon centrala: +48 33 872 31 00

XIII. Wyniki:
Wyniki z każdej kategorii będą publikowane w biurze zawodów w wersji papierowej do 
zakończenia Zawodów, a po ich zakończeniu na stronie: fb.com/zawojak

XIV. Postanowienia końcowe:

1. We wszystkich sprawach nie objętych regulaminem decyduje Sędzia Główny
w porozumieniu z Sędziami Pomocniczymi i Organizatorem Zawodów.
2. Wszelkie dodatkowe informacje/komunikaty umieszczone zostaną na tablicy obok Biura
Zawodów.
3. Integralną część niniejszego Regulaminu stanowi wzór formularza zgłoszenia na zawody oraz 
oświadczenie rodzica lub opiekuna prawnego zawodnika niepełnoletniego.



Załącznik do Regulaminu Zawodów o Puchar Wójta Gminy Zawoja na torze PUMPTRACK w Zawoi.

Zgłoszenie na zawody O Puchar Wójta Gminy Zawoja na torze pump track w dniu 3 sierpnia 

2018r. w Zawoi.

NAZWISKO i IMIĘ: ..............................…….............................................

DATA URODZENIA: ...........................……............................................

ADRES ZAMIESZKANIA (kod, miejscowość, ulica, nr mieszkania):

............................................................................................................

............................................................................................................

KLUB SPORTOWY , STOWARZYSZENIE (nie wymagane): ........................................................

NUMER LICENCJI (zawodnicy z licencja PZKoI):  ..............................................

TELEFON KONTAKTOWY: .....................………..

E-MAIL: ...............................................…………….

Oświadczam, że:
1. Biorę udział w zawodach O Puchar Wójta Gminy Zawoja na torze pump track w dniu 3 
sierpnia 2018r. w Zawoi na własną odpowiedzialność.
2. Zapoznałem/am się z trasą Zawodów i jestem świadomy/a zagrożeń wynikających z uczestnictwa
w Zawodach.
3. Nie będę wnosił/a z tytułu zdarzeń losowych, w tym szkód, mogących mieć miejsce lub 
powstałych podczas trwania lub w związku z zawodami O Puchar Wójta Gminy Zawoja na torze
pump track w dniu 3 sierpnia 2018r. w Zawoi żadnych roszczeń w stosunku do Organizatora 
Zawodów.
4. Mój stan zdrowia pozwala na uczestnictwo w zawodach sportowych, bez ryzyka utraty zdrowia 
bądź życia.
5. Posiadam sprawny technicznie sprzęt wymagany przez Organizatora Zawodów oraz 
zabezpieczenie tj. kask i rękawiczki.
6. Ponoszę wyłączną odpowiedzialność za powstałe u mnie lub w związku z moim działaniem lub
zaniechaniem u osób trzecich kontuzje, naruszenie zdrowia (rozstrój lub uszczerbek zdrowia) lub 
utratę życia spowodowane przeze mnie w związku lub w trakcie Zawodów, w tym w szczególności 
w wyniku niezachowania należytej ostrożności podczas udziału w zawodach.
7. Będę stosował/a się do poleceń sędziów i obsługi zawodów.
8. Nie jestem pod wpływem alkoholu, środków psychoaktywnych bądź innych substancji o 
podobnym działaniu lub mogących spowodować niekorzystny wpływ na zdolność oceny sytuacji i 
ryzyka wynikającego z uczestnictwa w zawodach.
9. Zapoznałem/am się z regulaminem zawodów O Puchar Wójta Gminy Zawoja na torze pump 
track w dniu 3 sierpnia 2018r. w Zawoi i zobowiązuję się do jego przestrzegania.
10. Niniejsze oświadczenia składam jako rodzic/opiekun prawny małoletniego:

….......................................................................



Czytelny podpis rodzica lub opiekuna prawnego
Wyrażam zgodę na:

1. Publikację materiałów audiowizualnych zarejestrowanych podczas zawodów O Puchar Wójta 
Gminy Zawoja na torze pump track w dniu 3 sierpnia 2018r. w Zawoi z moim 
udziałem/udziałem mojego dziecka w tym mojego wizerunku/wizerunku mojego dziecka w 
środkach masowego przekazu oraz materiałach Organizatora.
2. Przechowywanie, przetwarzanie i wykorzystywanie moich danych osobowych przez 
Organizatora Zawodów wyłącznie pod potrzeby przedmiotowych zawodów.

........................…       .......................................................
miejscowość i data podpis zawodnika lub rodziców

lub opiekunów prawnych




