
REGULAMIN ZAWODÓW O PUCHAR BIKE PARKÓW GRUPY PINGWINA 2022

Daty zawodów:

2-3.07.2022 – Skolnity Ski&Bike Park

23-24.07.2022 – Słotwiny Ski&Bike Park

13-14.08.2022 – Kasina Ski&Bike Park - FINAŁ

I. CELE ZAWODÓW

Popularyzacja kolarstwa górskiego i zjazdowego jako dyscypliny sportu. Propagowanie

zdrowego i aktywnego stylu życia wśród dzieci i dorosłych. Promowanie walorów Kasiny

Wielkiej, Wisły i Krynicy-Zdroju, jako miejscowości turystycznych, oferujących możliwości

korzystania z Bike Parków. Wyłonienie i nagrodzenie najlepszych zawodniczek i zawodników w

poszczególnych kategoriach.

II. NAZWA ZAWODÓW

ZAWODY W KOLARSTWIE ZJAZDOWYM O PUCHAR BIKE PARKÓW GRUPY PINGWINA:

III. ORGANIZATORZY

1. Skolnity sp. z o.o., ul. 1 Maja 61, 43-460 Wisła, NIP: 5482645961

2. Kasina SKi SP z.o.o., Kasina Wielka 672, 34-741 Mszana Dolna, NIP: 7342937067

3. Słotwiny Arena sp. z o.o. siedzibą w Krynicy Zdrój, ul. Słotwińska 51 A, 33-380 Krynica Zdrój,

NIP: 8732315859

4. Stowarzyszenie Nasze Beskidy

5. Freeskihotele.pl

IV. TERMINY ORAZ MIEJSCA ROZGRYWANIA ZAWODÓW

2.07.2022 - Skolnity Ski&Bike Park - treningi

3.07.2022 – Skolnity Ski&Bike Park - zawody

23.07.2022 - Słotwiny Ski&Bike Park - treningi

24.07.2022 – Słotwiny Ski&Bike Park - zawody

13.08.2022 - Kasina Ski&Bike Park - treningi

14.08.2022 – Kasina Ski&Bike Park - zawody



V. KATEGORIE ZAWODÓW

1. Klasyfikacja będzie prowadzona w następujących kategoriach:

• Dzieci chłopcy do 12 r.ż. – zawodnicy w wieku 12 lat i młodsi (rocznik 2010 i późniejsze).

• Dzieci dziewczyny do 12 r.ż. – zawodniczki w wieku 12 lat i młodsze (rocznik 2010 i

późniejsze).

• Chłopcy 13-15 lat – zawodnicy w wieku od 13 do 15 lat (rocznik 2007-2009).

• Dziewczyny 13-15 lat – zawodniczki w wieku od 13 do 15 lat (rocznik 2007-2009).

• Open mężczyźni – zawodnicy w wieku 16 lat i więcej (rocznik 2006 i wcześniejsze).

• Open kobiety – zawodniczki w wieku 16 lat i więcej (rocznik 2006 i wcześniejsze).

W każdej kategorii musi wystartować przynajmniej 4 zawodników/zawodniczek – w innym

przypadku organizatorzy zastrzegają sobie prawo do połączenia poszczególnych kategorii

zawodów.

VI. WARUNKI UCZESTNICTWA

Zawody o Puchar Bike Parków są przewidziane, jako imprezy ogólnodostępne, zarówno dla

zawodników z licencją, jak również amatorów, bez podziału na kategorie w zależności od

posiadania licencji PZKol. Aby wziąć udział w zawodach należy spełnić następujące warunki:

1. Dokonanie w regulaminowym terminie rejestracji poprzez formularz elektroniczny, dostępny

na stronie www.parkirowerowe.pl, stronach poszczególnych Bike Parków oraz w biurach

zawodów).

2. W przypadku zawodników niepełnoletnich wymagana jest pisemna zgoda rodziców lub

prawnych opiekunów. Niepełnoletni zawodnik jest zobowiązany dostarczyć podpisaną zgodę

do biura zawodów, najpóźniej w dniu zawodów do godziny 10.00. BRAK PODPISANEJ ZGODY

BĘDZIE SKUTKOWAŁO ZABLOKOWANIEM STARTU W ZAWODACH.

3. Posiadać sprawny rower, kask (sugerowany tzw. full face), ochraniacze zabezpieczające

kolana i łokcie oraz rękawiczki. Organizator sugeruje również użycie ochraniaczy tułowia,

pleców i kręgosłupa oraz szyi. W przypadku osób niepełnoletnich OBOWIĄZKOWE jest

użycie: kasku full face, ochraniaczy na kolana, ochraniacza na kręgosłup, rękawiczek.

http://www.parkirowerowe.pl


Niepełnoletni zawodnik NIE ZOSTANIE dopuszczony do startu bez powyższego

wyposażenia, chyba że za pisemną zgodą opiekuna prawnego.

4. Zgłoszenie do startu w zawodach jest równoznaczne z akceptacją poniższego zapisu

regulaminu:

„Organizatorzy zawodów oraz wszelkie osoby z nimi współpracujące, związane w jakikolwiek

sposób z organizacją i przeprowadzeniem zawodów, a także właściciele i zarządzający

ośrodkami: Skolnity sp. z o.o., Słotwiny Arena sp. z o.o., Kasina Ski sp. z o.o. oraz

budowniczowie, projektanci i konstruktorzy tras rowerowych, nie ponoszą

odpowiedzialności względem uczestników za szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które

wystąpią przed, w trakcie lub po zawodach. UCZESTNICY ZAWODÓW STARTUJĄ NA

WŁASNĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ. Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność cywilną i prawną

za wszystkie szkody wyrządzone sobie lub osobom trzecim, oraz organizatorom zawodów.

Przez akceptację niniejszej deklaracji uczestnicy zrzekają się prawa dochodzenia prawnego

lub zwrotnego od organizatora lub jego współpracowników w razie wypadku lub szkody

związanej z udziałem w zawodach. Akceptacja tej klauzuli oznacza, że w razie wypadku

zawodnik nie ma prawa wnosić żadnych roszczeń w stosunku do organizatora. Akceptacja

niniejszego zapisu oznacza również zobowiązanie do przestrzegania zarządzeń

organizatorów, służb porządkowych, sędziów oraz warunków regulaminu.”

Start w zawodach możliwy jest jedynie po dokonaniu opłaty wpisowej, której

wysokość wynosi:

1. Skolnity Ski&Bike Park

80 zł płatne przelewem najpóźniej do 1 lipca na numer konta: 42 1050 1083 1000

0090 3035 8080. Po tym terminie opłata startowa będzie mogła zostać wniesiona w

biurze zawodów w gotówce (w sobotę 80 zł, w dniu zawodów 100 zł).

2. Słotwiny Ski&Bike Park

80 zł płatne przelewem najpóźniej do 22 lipca na numer konta: 91 1050 1445 1000

0090 3132 4057. Po tym terminie opłata startowa będzie mogła zostać wniesiona w

biurze zawodów w gotówce (w sobotę 80 zł, w dniu zawodów 100 zł).

100 zł płatne gotówką 24 lipca w biurze zawodów.

3. Kasina Ski&Bike Park - FINAŁ



80 zł płatne przelewem najpóźniej do 12 sierpnia na numer konta: 81 8804 0000 0020

0200 5267 0001. Po tym terminie opłata startowa będzie mogła zostać wniesiona w

biurze zawodów w gotówce (w sobotę 80 zł, w dniu zawodów 100 zł).

Pakiet zawiera: numer startowy oraz napój.

5. Koszty zakupu karnetów pokrywają w całości uczestnicy zawodów. Uczestnicy mają

możliwość zakupu na czas zawodów karnetu z 20% rabatem.

VII. OŚWIADCZENIE O STANIE ZDROWIA ZAWODNIKA

1. Zgłoszenie do startu w zawodach jest równoznaczne z akceptacją poniższego zapisu

regulaminu:

„Zgadzam się z warunkami uczestnictwa i zgłaszam swoje uczestnictwo w w/w. zawodach.

Mój stan zdrowia pozwala mi na uczestnictwo w zawodach sportowych (kolarstwo zjazdowe),

bez ryzyka utraty zdrowia, bądź życia. Zapoznałem się z formułą i trasą zawodów. Jestem

świadomy zagrożeń wynikających z uczestnictwa w zawodach oraz z wysokim ryzykiem

związanym z uprawianiem sportu ekstremalnego jakim jest kolarstwo zjazdowe. Posiadam

ważne ubezpieczenie w zakresie następstw nieszczęśliwych wypadków, kosztów leczenia

oraz kontuzji sportowych, obejmujące uprawianie sportów wysokiego ryzyka. Podczas startu

w zawodach zobowiązuje się nie być pod wpływem alkoholu, środków psychoaktywnych

bądź innych substancji wywierających niekorzystny wpływ na zdolność oceny sytuacji i

ryzyka wynikającego z uczestnictwa w zawodach oraz mogących wpłynąć na bezpieczeństwo

moje oraz osób trzecich”.

VIII. ZGODA NA UDOSTĘPNIANIE WIZERUNKU ORAZ UŻYCIE DANYCH OSOBOWYCH

1. Zgłoszenie do startu w zawodach jest równoznaczne z akceptacją poniższego zapisu

regulaminu:

„Wyrażam zgodę na wykorzystanie zdjęć, nagrań filmowych oraz wywiadów z moją osobą,

powstałych w 2-3.07.2022 – Skolnity Ski&Bike Park, 23-24.07.2022 – Słotwiny Ski&Bike

Park, 13-14.08.2022 – Kasina Ski&Bike Park - FINAŁ: w prasie, telewizji, radio, na stronach

internetowych oraz w innych kanałach medialnych związanych z organizatorami zawodów,

oraz ich partnerami, w celach promocyjnych i wizerunkowych. Wyrażam zgodę na



przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o

ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz.883).”

IX. ZASADY ROZGRYWANIA

1. Czas mierzony jest w dwóch przejazdach (liczy się lepszy czas z dwóch przejazdów)

Zawodnicy startują w odstępach, zawodnik rusza ze startu w momencie przekroczenia linii

mety przez poprzedzającego zawodnika. Czas zawodników (dorośli open) wliczany jest do

klasyfikacji generalnej z trzech edycji zawodów (Skolnity Ski&Bike Park 3.07.2022, Słotwiny

Arena Ski&Bike Park 24.04.2022, , FINAŁ Kasina Bike Park 14.08.2022 r.).

W przypadku dużej liczby uczestników, odstęp czasowy może zostać skrócony.

Niestawienie się na start w wyznaczonym czasie jest równoznaczne z dyskwalifikacją

zawodnika. Zawodnicy startują z numerami dostarczonymi przez organizatora,

umieszczonymi na kierownicy z przodu roweru. W sprawach nieuregulowanych niniejszym

regulaminem decydują Sędzia Główny w porozumieniu z organizatorem zawodów lub

przedstawicielem organizatorów zawodów.

ORGANIZATORZY ZASTRZEGAJĄ SOBIE PRAWO DO SKRÓCENIA FORMUŁY ZAWODÓW DO

JEDNEGO PRZEJAZDU Z MIERZONYM CZASEM, W PRZYPADKU NIESPRZYJAJĄCYCH

WARUNKÓW POGODOWYCH.

ORGANIZATORZY ZASTRZEGAJĄ SOBIE PRAWO DO ODWOŁANIA ZAWODÓW W PRZYPADKU

WYSTĄPIENIA WARUNKÓW POGODOWYCH MOGĄCYCH STANOWIĆ ZAGROŻENIE DLA

ZAWODNIKÓW I OSÓB TRZECICH, A TAKŻE W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA OKOLICZNOŚCI

NIEZALEŻNYCH OD ORGANIZATORÓW.

X. PRZEPISY BEZPIECZEŃSTWA:

Na trasie zawodów rozstawieni są porządkowi sygnalizujący niebezpieczeństwo na trasie,

zawodnicy i osoby trzecie, na mocy niniejszego regulaminu, zobowiązani są do stosowania

się do ich poleceń, pod rygorem usunięcia z list startowych i wyproszenia z terenu danego

Bike Parku.

Porządkowi wyposażeni są w dwie chorągiewki: żółtą i czerwoną.



Chorągiewka żółta używana jest do sygnalizacji wypadku podczas oficjalnych treningów.

Zawodnik widzący powiewającą żółtą chorągiew ma obowiązek dostosować swoje

zachowanie do sytuacji - zatrzymać się lub zwolnić.

Chorągiewka czerwona używana jest do sygnalizacji wypadku podczas zawodów. Zawodnik

widzący powiewająca czerwoną chorągiewkę ma obowiązek natychmiast zatrzymać się.

Zatrzymani zawodnicy po dotarciu na metę, zgłaszają się do sędziego mety.

XI.NAGRODY

Nagrody przyznawane w kategoriach opisanych w niniejszym regulaminie w trakcie edycji –

3.07.2022 Skolnity Ski&Bike Park:

1 miejsce 2 miejsce 3 miejsce

Puchar Puchar Puchar

Dyplom Dyplom Dyplom

Pingwin PASS BIKE 2 x Voucher całodniowy
na karnet rowerowy

Voucher całodniowy na
karnet rowerowy

Maskotka Maskotka Maskotka

Voucher do sklepu
rowerowego o wartości
400 zł

Voucher do sklepu
rowerowego o wartości
250 zł

Voucher do sklepu
rowerowego o wartości
150 zł

Koszulka Koszulka

Nagrody przyznawane w kategoriach opisanych w niniejszym regulaminie w trakcie edycji –

24.07.2022 – Słotwiny Ski&Bike Park:

1 miejsce 2 miejsce 3 miejsce

Puchar Puchar Puchar

Dyplom Dyplom Dyplom

Pingwin PASS BIKE 2 x Voucher całodniowy
na karnet rowerowy

Voucher całodniowy na
karnet rowerowy

Maskotka Maskotka Maskotka



Voucher do sklepu
rowerowego o wartości
400 zł

Voucher do sklepu
rowerowego o wartości
250 zł

Voucher do sklepu
rowerowego o wartości
150 zł

Koszulka Koszulka

Nagrody przyznawane w kategoriach opisanych w niniejszym regulaminie w trakcie edycji

–14.08.2022 – Kasina Ski&Bike Park:

1 miejsce 2 miejsce 3 miejsce

Puchar Puchar Puchar

Dyplom Dyplom Dyplom

Pingwin PASS BIKE 2 x Voucher całodniowy
na karnet rowerowy

Voucher całodniowy na
karnet rowerowy

Maskotka Maskotka Maskotka

Voucher do sklepu
rowerowego o wartości
400 zł

Voucher do sklepu
rowerowego o wartości
250 zł

Voucher do sklepu
rowerowego o wartości
150 zł

Koszulka Koszulka

Klasyfikacja Generalna:

Nagrody w klasyfikacji generalnej będą przyznawane zawodniczkom i zawodnikom powyżej

16 roku życia, którzy uzyskają najwięcej punktów we wszystkich trzech edycjach zawodów

łącznie. Aby zawodnik mógł być sklasyfikowany – musi wziąć udział we wszystkich edycjach

zawód.

Nagrodzone zostaną również Dzieci i młodzież z kategorii: 12 lat i młodsze oraz 13-15lat:

I miejsce Karnet Pingwin PASS Ski&Bike



XII. RAMOWY PROGRAM ZAWODÓW:

3.07.2022 Skolnity Ski&Bike Park.

• 8:00 – 9:00 - przegląd trasy zawodów przez pracowników technicznych.

• 8.00 – 10.00 – godziny otwarcia biura zawodów – odbieranie numerów startowych i

pakietów.

• 9.00 – 10.00 – treningi na trasie zawodów dla startujących (wjazd tylko z numerem

startowym).

• 10.30 – 13.30 – I i II przejazd na niebieskiej trasy:  kat. Dzieci do 12 r.ż. oraz Dziewczyny

13-15 lat.

• 14.00 – dekoracja zwycięzców.

• 14.15 – 16.30 – I i II przejazd na czerwonej trasie w kat. Chłopcy 13-15 lat,  Open kobiety,

Open mężczyźni.

• 17.30 – dekoracja zwycięzców.

Trasy, na których będą rozgrywane zawody będą 3 lipca zamknięte na czas zawodów.

24.07.2022 – Słotwiny Ski&Bike Park.

• 8:00 – 9:00 - przegląd trasy zawodów przez pracowników technicznych.

• 9.00 – 11.00 – godziny otwarcia biura zawodów – odbieranie numerów startowych i

pakietów.

• 9.00 – 11.00 – treningi na trasie zawodów dla dzieci (wjazd tylko z numerem startowym).

• 9:00 – 13:30 treningi na trasie zawodów dla zarejestrowanych uczestników pozostałych

kategorii (wjazd tylko z numerem startowym).

• 11.30 – 13.30 – zawody dla dzieci – mierzone dwa przejazdy.

• 14.00 – dekoracja zwycięzców w zawodach dla dzieci



• 14.15 – 16.30 – zawody w kategoriach Open kobiety, Open mężczyźni – mierzone dwa

przejazdy.

• 17.30 – dekoracja zwycięzców.

Trasy, na których będą rozgrywane zawody będą 24 lipca zamknięte na czas zawodów.

14.08.2022 – Kasina Ski&Bike Park

• 8:00 – 9:00 - przegląd trasy zawodów przez pracowników technicznych.

• 9.00 – 11.00 – godziny otwarcia biura zawodów – odbieranie numerów startowych i

pakietów.

• 9.00 – 11.00 – treningi na trasie zawodów dla dzieci (wjazd tylko z numerem startowym).

• 9:00 – 13:30 treningi na trasie zawodów dla zarejestrowanych uczestników pozostałych

kategorii (wjazd tylko z numerem startowym).

• 11.30 – 13.30 – zawody dla dzieci – mierzone dwa przejazdy.

• 14.00 – dekoracja zwycięzców w zawodach dla dzieci

• 14.15 – 16.30 – zawody w kategoriach Open kobiety, Open mężczyźni – mierzone dwa

przejazdy.

• 17.30 – dekoracja zwycięzców.

Trasy, na których będą rozgrywane zawody będą 14 sierpnia zamknięte na czas zawodów.

Organizatorzy zastrzegają możliwość zmiany harmonogramu.

XIII. KARY:

Sędzia Główny może zastosować następujące kary:

Upomnienie

Kara czasowa

Dyskwalifikacja

XIV. PROTESTY

1. Składanie protestów możliwe jest na piśmie do organizatora zawodów w terminie do 15

minut po zakończeniu konkurencji.



2. Protest może złożyć wyłącznie bezpośrednio zainteresowany zawodnik, w swojej własnej

sprawie. W przypadku osoby niepełnoletniej – jej prawny opiekun.

XV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Zawody zostaną przeprowadzone zgodnie z niniejszym regulaminem, zgłoszenie do udziału w

zawodach jest RÓWNOZNACZNE  z zapoznaniem się oraz akceptacją regulaminu.

Uczestnicy zawodów są zobowiązani do posiadania aktualnego ubezpieczenia we własnym

zakresie.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki losowe zaistniałe podczas dojazdu

uczestników na zawody i powrotu z nich oraz za wszelkie inne wypadki losowe mające

miejsce na terenie zawodów oraz terenów Bike Parków.

Każdy uczestnik bierze udział w zawodach na własną odpowiedzialność (w przypadku

zawodników niepełnoletnich na odpowiedzialność rodziców lub prawnych opiekunów, którzy

zobowiązani są do dostarczenia podpisanej zgody na start).

Organizator zapewnia wszystkim zawodnikom biorącym udział w zawodach niezbędną

opiekę medyczną na czas trwania zawodów.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kolizje, wypadki na trasie,

kradzieże czy zniszczony sprzęt, a także za uszkodzenia ciała, utratę zdrowia czy życia przez

zawodników na terenie Bike Parków.

Osoby bez numerów startowych poruszające się na rowerach po trasie zawodów będą

usuwane z trasy przez obsługę techniczną.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zaginione w trakcie trwania

zawodów.

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania imprezy w przypadku wystąpienia zdarzeń

losowych uniemożliwiających jej przeprowadzenie.

Zawodnicy zobowiązują się do zachowania kultury osobistej, przestrzegania zasad fair play,

utrzymywania porządku na terenie Bike Parków oraz troski o środowisko naturalne.

W przypadkach niejasności i sporów interpretacja niniejszego regulaminu podlega

organizatorom imprezy w porozumieniu z Sędzią Głównym zawodów.

                                                                                                 


