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REGULAMIN 

 

Grand Prix Nowego Sącza w Jeździe Rowerowej na Torze 

Pumptrack 
 

 

 

1. CEL ZAWODÓW:  

• Propagowanie jazdy na rowerze po profesjonalnym torze- połączenie sportowej rywalizacji  

z rekreacją 

• Promocja Miasta Nowego Sącza, jako regionu otwartego na nowe sporty miejskie 

• Uczczenie obchodów 10-lecia MOSiR Nowy Sącz  

• Propagowanie zdrowego stylu życia i aktywności fizycznej na świeżym powietrzu 

 

2. ORGANIZATOR: 

 

- Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Nowym Sączu. ul. Kilińskiego 47, 33-300 Nowy Sącz,  
NIP: 7343189325, REGON: 120328319 

Współorganizator: 

- Stowarzyszenie „TURKUS” na Rzecz Rozwoju Aktywności Lokalnej, ul Lwowska 96, 33-300 Nowy 

Sącz, NIP: 7343514848, REGON: 122521500 

3. MIEJSCE IMPREZY: 

Park Sportów Miejskich, Al. Piłsudskiego 4, 33-300 Nowy Sącz 

4. TERMINY: 

- 03.06.2018      -   18:30   - 1 Zawody, w ramach „Festynu Rowerowego” 

- 30.06.2018      -   11:00   -  2 Zawody  

- 28.07.2018      -   11:00   -  3 Zawody 

- 19.08.2018      -   14:00   -  4 Zawody w ramach „III Festiwalu Sportów Miejskich” 

- 02.09.2018      -   11:00   -   5 Zawody w ramach „Rowerowego Powrotu Do Szkoły”  

UWAGA! W razie niepogody zawody zostaną przeniesione na kolejny weekend. Informacje o zmianie 

terminu zostaną umieszczone na stronie organizatora (www.mosir-ns.pl) 

Organizator zastrzega, że terminy oraz ilość zawodów może ulec zmianie ze względu na złe warunki 

atmosferyczne. 
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5. WARUNKI UCZESTNICTWA: 

• Prawo do startu mają wszystkie osoby bez względu na płeć i wiek z zastrzeżeniem, że dolną 

granicą wieku jest ukończone 10 lat. 

• Prawo startu w imprezie mają osoby, które dokonają rejestracji, uiszczą opłatę startową w biurze 

zawodów na terenie obiektu zgodnie z regulaminem w pkt. 6. 

• Wypełnione oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych. 

• Dzieci do 18 roku życia za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów prawnych. 

• Każdy uczestnik zawodów jest zobowiązany do jazdy w kasku sztywnym. 

 

6. KATEGORIE: 

Podczas każdych zawodów jak i całego cyklu będą prowadzone następujące kategorie: 

• do 12 lat 

• powyżej 12 lat 

• najlepsza kobieta. W przypadku uczestnictwa więcej niż 3 uczestniczek, nagradzana będzie 

pierwsza trójka pań  

• najmłodszy uczestnik  

 

 7. POMIAR CZASU I PUNKTACJA: 

Pomiar czasu – ręczny (z dokładnością do setnych sekundy) 

Punktacja: 

• 1 miejsce - 30 pkt 

• 2 miejsce - 28 pkt 

• 3 miejsce - 26 pkt 

• Każde kolejne miejsce 2 pkt mniej do 15 miejsca 

• Miejsca powyżej 15, otrzymują 2 punkty  

 

- Każdy zawodnik ma możliwość trzykrotnego przejazdu. 

- Do klasyfikacji liczony będzie najlepszy wynik spośród trzech przejazdów. 

- Zawodnikom naliczane będą punkty do klasyfikacji generalnej, a ranking umieszczany będzie na stronie 

internetowej mosir-ns.pl, sportowysacz.pl. 

8. OPŁATA STARTOWA: 

• Wpisowe – 5 zł, każdorazowo z wyłączeniem 1 Zawodów, na których wpisowe pokrywa sponsor.  

• Opłata startowa dokonywana jest wyłącznie gotówką w Biurze Zawodów 

• Organizator nie zwraca opłaty startowej osobom, które nie ukończyły zawodów lub się nie 

zgłosiły w terminie zawodów. 

• W ramach opłaty startowej wliczony jest bilet wstępu, stanowiący podstawę do ubezpieczenia 
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9. ZGŁOSZENIA: 

Zgłoszenia przyjmowane będą w biurze zawodów na terenie Parku Sportów Miejskich lub drogą 

elektroniczną na adres pir@mosir-ns.pl. Ostatecznym potwierdzeniem startu w zawodach jest wpłacenie 

wpisowego.  

 

10. DYSTANSE I TRASA: 

• Tor profesjonalny o długości 210 metrów 

• Trasa zawodów w całości będzie wyłączona z ruchu i oznaczona przez organizatorów  

• Uczestnicy zawodów mają obowiązek poruszania się tylko wytyczonymi przez organizatora 

drogami oraz muszą bezwzględnie podporządkować się wszystkim poleceniom osób 

zabezpieczających trasę 

• W przypadku jakiejkolwiek kontuzji lub innych przyczyn zawodnik jest zobowiązany do zejścia z 

toru i oczekiwania na pomoc medyczną. 

 

11. NAGRODY DLA UCZESTNIKÓW: 

Uczestnicy zawodów otrzymują: 

• Trofea, dyplomy dla 3 najwyżej sklasyfikowanych zawodników po każdych zawodach. 

• Dla 3 najwyżej sklasyfikowanych zawodników w generalnej klasyfikacji (po ostatnich zawodach) – 

Puchary, dyplomy oraz cenne nagrody  

• Wartość nagród uzależniona będzie od możliwości sponsorów. 

 

 

12. KARY: 

Komisja Sędziowska w porozumieniu z Organizatorem może ustalić następujące kary: 

• Upomnienie- kara czasowa 

• Dyskwalifikacja. 

 

13. PROTESTY: 

Protesty odnośnie przebiegu zawodów oraz wyników należy składać wyłącznie w dniu zawodów.  

14. OCHRONA ŚRODOWISKA NATURALNEGO: 

Zawodnicy muszą szanować środowisko naturalne i bezwzględnie nie mogą zanieczyszczać trasy i terenu 

wokół niej. Zaśmiecanie trasy wyścigu karane będzie dyskwalifikacją. Nie wolno używać szklanych 

pojemników w pobliżu oraz na trasie i terenie zawodów. 

15. INFORMACJE KOŃCOWE: 

• Przebywanie na trasie w trakcie trwania startów i jakiekolwiek utrudnianie w rywalizacji 

mailto:pir@mosir-ns.pl
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skutkuje dyskwalifikacją zawodnika 

• Zawodnik zgadza się z warunkami uczestnictwa i zgłasza swoje uczestnictwo w w/w zawodach 

poprzez zgłoszenie obsłudze zawodów  

• Każdy uczestnik, który zrezygnuje z udziału w zawodach w trakcie jego trwania powinien 

bezzwłocznie zgłosić ten fakt obsłudze technicznej obiektu 

• Uczestnik zgłaszający obsłudze zawodów oświadcza, że dane zgłoszone są zgodne z prawdą, że 

zapoznał się i akceptuje wszystkie warunki regulaminu zawodów oraz zapewnia, że stan zdrowia, 

w jakim się znajduje umożliwia udział w zawodach 

• Przez akceptację niniejszego regulaminu uczestnicy zrzekają się prawa dochodzenia prawnego 

lub zwrotnego od organizatora w razie wypadku lub szkody związanej z zawodami 

• Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zaginione w trakcie trwania 

zawodów 

• Uczestnik wyraża zgodę, aby zdjęcia, nagrania filmowe oraz wywiady z jego osobą, a także wyniki 

z jego danymi osobowymi mogły być wykorzystane przez prasę, radio i telewizję a także w celach 

marketingowych Organizatora zawodów 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


