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1.  Organizatorem Zawodów rowerowych oraz hulajnogowych (zwanych dalej 

Zawodami) jest Miejskie Centrum Sportu w Bełchatowie  

2.  Celem Zawodów jest propagowanie i rozwój sportów rowerowych oraz 

hulajnogowych wśród najmłodszych mieszkańców Bełchatowa i okolic. 

3.  Zawody skierowane są do osób od 7 do lat 19 z Bełchatowa i okolic. 

4.  Zapisy do Zawodów prowadzone będą w dniu imprezy w biurze zawodów, które będzie 

się znajdować na Pumptracku (ul. Turkusowa, 97-400 Bełchatów). Termin zapisów 

upływa w dniu zawodów, w zależności od kategorii wiekowej zawodnika: 

a) do godz. 10:00  kategoria do lat 12;  

b) do godz. 11:30 kategoria 13-16 lat; 

c) do godz. 13:00 kategoria 17-19 lat.  

5. Zawody zostaną rozegrane w następujących kategoriach: 

a)  kategoria do 12 lat (chłopcy razem z dziewczętami) 

b)  kategoria od 13 do 16 lat (chłopcy razem dziewczętami) 

c)  kategoria od 17 do 19 lat (chłopcy razem z dziewczętami) 

6.  Organizator zastrzega sobie prawo do możliwości zmiany kategorii po 

zweryfikowaniu liczby uczestników. 

7. Każdy zawodnik ma dwukrotną możliwość przejazdu toru. Do klasyfikacji końcowej 

liczy się czas szybszego przejazdu. Organizator zapewnia sędziego, który dokonuje 

pomiaru czasu. 

8. Trasa zawodów w całości będzie wyłączona z ruchu i oznaczona przez organizatorów 

Uczestnicy zawodów mają obowiązek poruszania się tylko wytyczonymi przez 

organizatora drogami oraz muszą bezwzględnie podporządkować się wszystkim 

poleceniom osób zabezpieczających trasę. 

9. Organizatorzy przewidują nagrody dla zawodników, którzy zajmą miejsca 1-3 w danej 

kategorii wiekowej. 

10.  Zawodnicy biorą udział w zawodach na własne ryzyko i odpowiedzialność 

(oświadczenie zał. Nr 1), przy czym osoby niepełnoletnie startują w zawodach na 

odpowiedzialność rodzica bądź prawnego opiekuna. Warunkiem dopuszczenia do 

zawodów osoby niepełnoletniej będzie podpisanie przez rodzica bądź prawnego 

opiekuna stosownego Oświadczenia (oświadczenie zał. Nr 2).  



11. Wszyscy startujący zawodnicy zobowiązani są do zweryfikowania się w dniu zawodów, 

w godzinach, o których mowa w pkt 4 Regulaminu. Podczas weryfikacji zawodnicy 

muszą posiadać dowód osobisty, legitymację szkolną lub paszport do kontroli daty 

urodzenia. 

12. W sprawach nie ujętych w regulaminie decyzje podejmuje prowadzący zawody. 

13. Uczestnicy ubezpieczają się we własnym zakresie. 

14.  Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania zasad dystansu społecznego (2 metry 

odległości od siebie)  

15. Przed każdym wejściem na tor uczestnicy zobowiązani są do dezynfekcji rąk. 

16.   Przed wejściem do biura zawodów każdy zawodnik zobowiązany jest założyć 

maseczkę oraz zdezynfekować ręce. 

17. Wszystkie sprawy wynikłe w trakcie zawodów, a nie ujęte w regulaminie rozpatrywane 

są przez organizatora. 

18. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu w dowolnym momencie. 

19. Obowiązuje strój i sprzęt sportowy dostosowany do regulaminu obiektu. 

20. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione miejscach w na 

terenie obiektu sportowego nie przeznaczonych do przechowywania.  

21. Organizator może odwołać zawody w każdym czasie bez żadnych konsekwencji. 

 

 


