
ZAWODY ROWEROWE DLA DZIECI o Puchar Bike Park Kasina 

 

ANEKS NR 1 DO REGULAMINU ZAWODÓW MTB O PUCHAR BIKE PARK KASINA 

1.  Organizatorzy zawodów: Ośrodek Narciarski Kasina Ski (Bike Park Kasina), Arek Bike Center, 

Stowarzyszenie Nasze Beskidy. 

 

2. Cele zawodów: 

a) popularyzacja kolarstwa zjazdowego pośród najmłodszych, 

b) wychowanie w duchu fair play, 

c) podnoszenie poziomu kolarstwa zjazdowego, 

d) integracja środowiska kolarskiego i sportowego. 

 

3. Termin zawodów 01.10.2017. 

 

4. Miejsce zawodów: Bike Park Kasina, trasa „Dzika” – odcinek o długości ok 400 m. 

 

5. Zgłoszenia: 

a) w sobotę 30.09 .2017 w godzinach 10.00-18.00, w niedzielę 01.10.2017 w godzinach 8.00-10.00 

Miejsce zapisów: biuro zawodów w namiocie Arek Bike Center przy dolnej stacji wyciągu, 

b) elektronicznie – do środy 27.09.2017 na stronie www.sport-timing.pl, 

c) liczba zgłoszeń jest ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń – 60 miejsc. 

 

7. Sposób przeprowadzania zawodów: 

a) Zawody przeprowadzane są zgodnie z niniejszym Regulaminem. 

b) Zawody przeprowadzane są w 6 grupach (podział według wieku i płci). Decyduje rok urodzenia 

zawodników, a nie dokładna data urodzin.  

DZIECI: 

CHŁOPCY najmłodsi – roczniki 2009 – 2011 

DZIEWCZYNKI najmłodsze – roczniki 2009 – 2011 

CHŁOPCY średni – roczniki 2006 – 2008 

DZIEWCZYNKI średnie – roczniki 2006 – 2008 

CHŁOPCY starsi – roczniki 2005 – 2003 



DZIEWCZYNKI starsze – roczniki 2005 - 2003 

 

c) Listy startowe tworzone są według kategorii wiekowych. 

d) Zamknięcie list startowych i zakończenie wydawania numerów startowych następuje w dniu 

zawodów do godz. 9.00. 

e) Zawody rozpoczynają się o godzinie 10:30. 

f) W przeddzień zawodów przewidziane są treningi na trasie zawodów w godzinach 15:00 – 18:00, w 

dniu zawodów przewidziane są treningi dla zapisanych zawodników w godzinach 9.00 – 10.30 – 

treningi nadzorował będzie instruktor Arek Bike Center - Jacek Gardoń, jednak rodzice i opiekunowie 

dzieci pozostają za nie odpowiedzialni – zachęcamy do obecności na trasie podczas treningów! 

g) Rywalizacja odbywać się będzie podczas dwóch indywidualnych przejazdów trasy, przy klasyfikacji 

zawodników brany pod uwagę będzie lepszy wynik z obu przejazdów. 

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania drugiego przejazdu i pozostania przy klasyfikacji 

uzyskanej po pierwszym przejeździe. Do klasyfikacji ogólnej liczony jest najlepszy czas. 

h) Dziecko podczas przejazdu trasy nie może korzystać z pomocy rodzica/opiekuna ani żadnych 

innych osób trzecich.  

i) Zawodnicy biorą udział w treningach oraz startują w zawodach na odpowiedzialność i ryzyko 

opiekunów prawnych. Organizator zaleca ubezpieczenie zawodników od NW z uwzględnieniem 

sportów ekstremalnych. Opiekun prawny, zapisując dziecko do udziału w zawodach, jest świadomy 

wysokiego ryzyka z jakim wiąże się kolarstwo zjazdowe. 

j) Dziecko zostanie dopuszczone do udziału w zawodach jedynie po podpisaniu przez opiekuna zgody 

i oświadczenia o odpowiedzialności. 

k) Komisję sędziowską powołuje organizator. 

l) Koszty karnetów wyciągowych pokrywają w całości uczestnicy zawodów. 

 

8. Protesty: 

a) Składanie protestów możliwe jest na piśmie do organizatora zawodów w terminie do 15 

minut po zakończeniu konkurencji. 

b) Protest może złożyć wyłącznie opiekun prawny zawodnika. 

 

9. Uwagi końcowe: 

a) Zmian w powyższym Aneksie do Regulaminu może dokonać tylko organizator. 

b) Organizator zastrzega sobie prawo interpretacji powyższego Aneksu do Regulaminu. 

c) Organizator zastrzega sobie prawo odwołania zawodów w przypadku złych warunków pogodowych 

oraz innych wypadków losowych, o czym nie jest zobowiązany uprzedzić z wyprzedzeniem. 



d) Start w zawodach oznacza zapoznanie się i akceptację ich regulaminu oraz aneksu do regulaminu. 

e) Podczas imprezy będą wykonywane zdjęcia oraz kręcone materiały filmowe, które mogą zostać 

wykorzystane do celów marketingowych Bike Park Kasina oraz Arek Bike Center. Przystąpienie do 

zawodów jest możliwe dopiero po podpisaniu przez opiekuna prawnego zgody na wykorzystanie 

wizerunku dziecka w wyżej wymienionych materiałach. Zgoda dostępna jest w biurze zawodów.  

10. Obowiązkowa jest jazda w kasku rowerowym full face oraz ochraniaczach na kolana a także 

kręgosłup oraz w rękawiczkach. Rekomendowane jest użycie pełnej zbroi, ochraniaczy na łokcie, oraz 

szyję.  


