Regulamin
„Dzień Deskorolki”
I. Cel zawodów:
Popularyzacja jazdy na deskorolce oraz aktywnego wypoczynku.
II. Organizatorzy:
• Gminny Ośrodek Sportu Turystyki i Rekreacji w Rzgowie ul. Szkolna 5
III. Termin i miejsce zawodów:
• Termin zawodów: 21-06-2019
• Miejsce zawodów: Skate Park Rzgów
IV. Zasady uczestnictwa w zawodach:
• Prawo startu w zawodach mają zawodnicy na profesjonalnym sprzęcie. Zwycięzcą zawodów
zostanie zawodnik, który zaprezentuje najlepsze tricki w swojej kategorii wiekowej.
• Zawodnicy muszą posiadać dokument tożsamości, wypełnioną kartę zgłoszeniową wraz ze
zgodą rodziców. Zaleca się posiadanie kasku, ochraniaczy na łokcie i kolana zwłaszcza dla
zawodników niepełnoletnich.
• Osoby niepełnoletnie muszą przedłożyć organizatorowi zgodę rodziców na udział w
zawodach.
• Wszyscy zawodnicy są zobowiązani do bezwzględnego podporządkowania się decyzjom
sędziów i organizatorów zawodów.
• Uczestnicy są zobowiązani do zapoznania się i przestrzegania regulaminu.
• Każdy zawodnik bierze udział w zawodach na własną odpowiedzialność w przypadku osób
niepełnoletnich biorą odpowiedzialność rodzice.
• Zawodnicy biorący udział w zawodach zobowiązani są do posiadania ubezpieczenia od
Nieszczęśliwych wypadków.
• Zawodnicy zwolnieni są od opłat startowych.
• GOSTiR Rzgów posiada polisę OC z tyt. Organizacji imprez.
V. Sposób przeprowadzania zawodów:
•
•

21-06-2019 od godziny 18:00 przejazdy oceniane.
Planowane zakończenie imprezy około godziny 20:00
VI. Zgłoszenia

•
•

Zgłoszenia zawodników będą przyjmowane w dniu zawodów. Wzór zgłoszenia znajduje się
na stronie www.gostir-rzgow.pl
W przypadku osób niepełnoletnich wymagana jest zgoda rodziców/opiekunów.

VII. Nagrody:
• Organizatorzy zapewniają nagrody rzeczowe dla zawodników za miejsce I w konkursie
BEST TRICK:
– dwie konkurencje w kategorii Open.
– jedna w kategorii poniżej 16 roku życia.

VIII . Postanowienia końcowe:
• Zawody zostaną rozegrane zgodnie z przepisami niniejszego regulaminu.
• Zawodnicy startują w twardych kaskach ochronnych (na własną odpowiedzialność bez)
• Każdy zawodnik bierze udział w zawodach na własną odpowiedzialność w przypadku
osób niepełnoletnich biorą odpowiedzialność rodzice.
• Organizator nie ponosi odpowiedzialności za urazy powstałe w trakcie zawodów i
zniszczenia sprzętu.
• W sprawach nie obciętych regulaminem ostateczne zdanie ma organizator w
porozumieniu z sędziami zawodów.
• Organizator ma prawo do zmiany w programie imprezy.
• Organizator zapewnia opiekę medyczną podczas trwania zawodów.

