
Regulamin Amatorskich Zawodów:

Mistrzostwa Jasła BMX Racing 2017

1. Cel imprezy:

 Popularyzacja dyscypliny BMX Racing w mieście Jaśle oraz regionie

 Wyłonienie najlepszych zawodników oraz zawodniczek.

2. Termin i miejsce oraz program:

20.08.2017 r. (niedziela) – Jasło, ul. Gądki- Tor BMX

Program:

Przyjmowanie zgłoszeń w biurze zawodów – 10.00-13.00

Amatorskie Mistrzostwa Jasła BMX – 13.30- 14.10

3. Organizator:

 Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Jaśle

 Miasto Jasło

 Stowarzyszenie Kolarstwa Nowoczesnego

4. Uczestnictwo:

Zawody zostaną rozegrane na rowerach STANDARD 20,24,26 cali. W zawodach

mogą wziąć

udział zawodnicy i zawodniczki w kategoriach:

Mężczyźni:

 Mastersi 30 lat i starsi

 Elita – 19 i starsi

 Juniorzy 17 – 18 lat

 Juniorzy młodsi 15-16 lat

 Młodzicy 13 – 14 lat

 Żacy 12 lat i mniej



Kobiety:

 Elita -19 lat i starsze

 Juniorzy 17 – 18 lat

 Juniorzy młodsi 15-16 lat

 Młodzicy 13 – 14 lat

 Żacy 12 lat i mniej

Zawodnicy startujący w zawodach na starcie powinni mieć kask integralny chroniący

głowę z zabezpieczeniem na szczękę lub bez niego oraz odpowiedni sprzęt: rower z

kołami 20,24,26 calowymi, z co najmniej jednym sprawnym tylnym hamulcem, długie

spodnie (luźno dopasowane krótkie spodenki wykonane z niedrącego się materiału

są dozwolone jeśli są stosowane razem ze sztywnymi ochraniaczami na, koszula z

długimi rękawami. Zawodnicy są zobowiązani do udziału w obowiązkowych

treningach w dniu zawodów.

Osoby niepełnoletnie muszą w dniu zawodów przynieść zgodę rodziców lub

opiekuna

prawnego na udział w zawodach.

5. Opłata startowa:

Opłata startowa wynosi:

Kobiety

 elita 0 PLN

 juniorki 0 PLN

 juniorki młodsze 0 PLN

 młodziczki 0 PLN

 żacy 0 PLN

Mężczyźni



 masters - 0 PLN

 elita 0 PLN

 juniorzy 0 PLN

 juniorzy młodsi 0 PLN

 młodzicy 0 PLN

 żacy 0 PLN

6. Zgłoszenia:

Osoby chętne mogą zgłaszać się przez internet: www.superczas.pl/jasloBMX lub w

biurze zawodów w dniu zawodów.

7. Biuro zawodów:

Mieścić się będzie na terenie toru BMX .

8. Sposób rozegrania zawodów

Minimalna ilość zgłoszonych zawodników do rozegrania danej kategorii wynosi 5

(pięć). Jeśli zawodników jest mniej, przechodzą do wyższej kategorii, gdy jeszcze w sumie

nie ma 5, wszyscy oni przechodzą do następnej wyższej kategorii itd. aż do elity. Jeśli po

takich awansach lub w skutek zakończenia awansu w juniorach, w elicie nie będzie 5

zawodników,zawody i tak zostaną rozegrane, a miejsca przyznane.

9. Nagrody:

Zwycięzcy w poszczególnych kategoriach (min. 5 startujących w danej kategorii)

otrzymają medale i dyplomy oraz drobne nagrody rzeczowe.

10. Przepisy końcowe:

- uczestnicy zawodów są zobowiązani do ubezpieczenia się we własnym zakresie

(organizator ich nie ubezpiecza); od następstw NW w trakcie zawodów.

- Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki losowe zaistniałe podczas

dojazdu uczestników na zawody i powrotu z nich;

http://www.superczas.pl/jasloBMX


- uczestnik startuje na własną odpowiedzialność (w przypadku zawodników

niepełnoletnich na odpowiedzialność rodziców lub prawnych opiekunów) i nie może z tego tytułu wnosić 
żadnych roszczeń w stosunku do organizatora,

- organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne zaistniałe wypadki i

kradzieże;

- interpretacja niniejszego regulaminu należy do Sędziego Głównego w porozumieniu

z Dyrektorem zawodów.

11. Szpitale:

Szpital w Jaśle

Adres: Jasło, ul. Lwowska 22

Tel. 13 446 20 41

12. Inne:

W czasie trwania zawodów organizator zapewnia zabezpieczenie medyczne -

Karetka

Pogotowia Ratunkowego z lekarzem.


