
 

 

REGULAMIN ZAWODÓW  

„POLSKO – CZESKI FESTIWAL SPORTÓW EKSTREMALNYCH” 

 

24 SIERPNIA 2019 OD GODZINY 11:00 

 

I. ORGANIZATOR: 

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji “CENTRUM” Wodzisław Śląski  

  

II. WARUNKI UCZESTNICTWA: 

Uczestnikiem zawodów może zostać każda osoba, która ukończyła 7 lat, przedstawi aktualne 

badania lekarskie dopuszczające do udziału w tego typu zawodach lub własnoręcznie 

podpisze oświadczenie (dostępne do ściągnięcie na stronie organizatora lub podczas 

rejestracji w dniu zawodów) stwierdzające, że jest zdrowa i uczestniczy w zawodach na 

własną odpowiedzialność.  

Uwaga! 

W przypadku osób niepełnoletnich wymagana jest pisemna zgoda prawnego opiekuna. 

Oświadczenia dla opiekunów można ściągnąć klikając tutaj lub otrzymać w dniu zawodów 

podczas rejestracji zawodników. 

Sprzęt, na którym startuje zawodnik musi być sprawny technicznie i spełniać odpowiednie 

wymogi udziału w zawodach. 

 

III.ZASADY UCZESTNICTWA / HARMONOGRAM: 

 Zawody odbędą się w dyscyplinie – HULAJNOGI / ROLKI / DESKI / BMX 

Harmonogram: 

11:00- biuro zawodów  

12:00-13:30 - rolki – dwie kategorie: grupa do 12 roku życia / 13+                                                    

- medale, statuetki i nagrody rzeczowe na podium 

14:00 – 15:30 - bmx – dwie kategorie: grupa do 12 roku życia / 13+                                                  

- medale, statuetki i nagrody rzeczowe na podium 

16:00 – 17:30  - deskorolki – dwie kategorie: grupa do 12 roku życia / 13+                                                  

- medale, statuetki i nagrody rzeczowe na podium 

18:00 – 19:30 -  hulajnogi –  dwie kategorie: grupa do 12 roku życia / 13+   

 - medale, statuetki i nagrody rzeczowe na podium 

20:00 –  oficjalne zakończenie 



 

 

 

Ważna informacja: godziny startów poszczególnych grup mogą ulec zmianie ze względu na ilość 
startujących zawodników 

 

V. ZGŁOSZENIA: 

Zgłoszenia będą przyjmowane w dniu zawodów od godziny 14.00 w Biurze Zawodów na 

skateparku w Wodzisławiu Śląskim (Rodzinny Park Rozrywki „Trzy Wzgórza”). 

 

VII. ZACHOWANIE NA SKATEPARKU: 

1.Każdy, kto przebywa na skateparku winien zachowywać się tak, aby nie szkodził innemu 

uczestnikowi. 

2.Uczestnicy winni stosować się do zarządzeń służby porządkowej, Policji, Straży Pożarnej i 

spikera zawodów. 

3.Ze względu bezpieczeństwa widzowie są zobowiązani na żądanie służby porządkowej oraz 

Policji zajmować wskazane miejsca. 

4.Wszystkie wejścia, wyjścia oraz drogi ewakuacyjne muszą być utrzymane w stanie 

wolnym. 

 

IX. ZAKAZY 

Zabrania się wnoszenia na skatepark następujących przedmiotów: 

- broni wszelkiego rodzaju, 

- innych niebezpiecznych przedmiotów, 

- materiałów wybuchowych, 

- środków odurzających,  

- substancji psychotropowych, 

- napojów alkoholowych. 

 

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE: 

Każdy uczestnik zawodów jest ubezpieczony od następstw nieszczęśliwych wypadków. 

Każdy uczestnik zawodów musi posiadać dowód tożsamości. 

Wszelkie spory sportowe rozstrzyga organizator wraz z sędziami. 

Interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatora. 


