
I. PATRONAT I ORGANIZATORZY

Organizatorem VII D³ugodystansowego Pucharu Œl¹ska we Wrotkarstwie Szybkim jest Stowarzyszenie 
Silesia Skating. Wspó³organizatorem jest Polski Zwi¹zek Sportów Wrotkarskich.

II. TERMIN I MIEJSCE, DYSTANS, PROGRAM ZAWODÓW

1. Data: 28 sierpnia 2016 roku (niedziela)
2. Miejsce: Katowicki Park Leœny (Dolina 3 Stawów)
3. Dystans: 42 km,21 km,10 km,2 km, bieg ( wyœcig na rolkach )na dystansie 42 km jest klasyfikowany w 
Pucharze Polski PZSW oraz Pucharze Œl¹ska (pierwszy bieg z tego cyklu odbêdzie siê w Modzurowie w dniu 
19-06-2016r oraz drugi w Rudzie Œl¹skiej planowany na dzieñ 10,11-09-2016r)
4. Program:
08:00  otwarcie biura zawodów
09:30  zamkniêcie list startuj¹cych
09:45  odprawa techniczna
10:00  start „Bieg po zdrowie” wyœcigu rolkach na dystansie  2 km
10:30 -  start w ramach biegów towarzysz¹cych, dystans 10 km 
11:30  start Biegu g³ównego wyœcigu na rolkach na dystansach 21 km i 42 km
15:00  dekoracja zwyciêzców
16:00  zamkniêcie zawodów
W godzinach 11:00 do 14:00 miasteczku rolkowym bêd¹ odbywa³y siê zajêcia:
 nauka bezpiecznej jazdy w tym nauka hamownia
 trening poprawy techniki jazdy pokaz plus zajêcia
 pokaz jazdy na kubkach ( zestaw æwiczeñ )
 nauka przez gry i zabawy konkursy dla dzieci

Zapraszamy wszystkich chêtnych  zapewniamy gwarancjê œwietnej zabawy

III. WARUNKI UCZESTNICTWA

W zawodach na dystansie 42 km oraz 21 km mog¹ braæ udzia³ osoby urodzone w 2000 roku (Kadet), które 
ukoñczy³y do dniu zawodów 16 lat  i starsze. 
W biegach towarzysz¹cych na dystansie 2 km mog¹ braæ udzia³ dzieci i m³odzie¿ do 16 roku, natomiast na 
dystansie 10 km nie ma ¿adnych ograniczeñ wiekowych. Osoby niepe³noletnie musz¹ posiadaæ pisemn¹ 
zgodê rodziców lub opiekunów prawnych. Oœwiadczenie do pobrania ze strony www.silesiaskating.pl lub w 
biurze zawodów.
Podczas rejestracji zawodnicy zobowi¹zani s¹ do z³o¿enia oœwiadczenia, ¿e s¹ œwiadomi zagro¿eñ mog¹cych 
pojawiæ siê w zwi¹zku ze startem w Zawodach we wrotkarstwie szybkim, oraz ich stan zdrowia pozwala na 
udzia³ w tym biegu  wyœcigu na rolkach. 
W razie jakichkolwiek w¹tpliwoœci co do swojego zdrowia i zwi¹zanej z nim mo¿liwoœci uczestnictwa w 
zawodach, zawodnik obowi¹zany jest we w³asnym zakresie zasiêgn¹æ przed startem opinii lekarza.

Wszyscy zawodnicy s¹ zobowi¹zani do startu w kasku ochronnym. Wskazane s¹ równie¿ ochraniacze na 
kolana i ³okcie.

W wyœcigach rolkowych na dystansach 10 km, 21 km i 42 km pomiar czasu  oraz ustalenie kolejnoœci bêdzie 
dokonywany na podstawie elektronicznego systemu pomiaru czasu a w razie w¹tpliwoœci z wykorzystaniem 
kamery czy te¿ fotokomórki  . 

Ka¿dy zawodnik podczas weryfikacji otrzyma chip, jego w³aœciwe zamocowanie jest warunkiem 
wystartowania w wymienionych biegach i sklasyfikowania w komunikacie koñcowym zawodów, po 
ukoñczeniu wyœcigu zawodnik zobowi¹zany jest do zwrotu chipa. 



Zagubienie chipa spowoduje obci¹¿enie zawodnika dodatkow¹ op³at¹.
Warunkiem sklasyfikowania zawodnika jest przejazd i ukoñczenie biegu w regulaminowym czasie który 
wynosi 45 minut dla biegu na dystansie 2 km i 10 km oraz 2,5 godziny dla dystansów 21 km i 42 km. Zawodnicy 
skracaj¹cy trasê bêd¹ zdyskwalifikowani. Zawodnik mo¿e startowaæ wy³¹cznie na 1 wybranym dystansie 
zgodnie wype³nionym zg³oszeniem.

W czasie trwania biegu uczestnicy poruszaj¹ siê praw¹ stron¹ oraz powinni stosowaæ siê do poleceñ osób 
odpowiedzialnych za bezpieczeñstwo, s³u¿b porz¹dkowych i osób dzia³aj¹cych w imieniu organizatora. Zabrania 
siê u¿ywania na trasie wyœcigu jakichkolwiek innych pojazdów, poza u¿ywanymi przez zawodników rolkami.

 Ze wzglêdu bezpieczeñstwa zabrania siê u¿ywania w trakcie wyœcigu wszelkich odtwarzaczy muzyki i s³uchawek 
powoduj¹cych zaburzenie odbioru sygna³ów dŸwiêkowych.

Przechowalnia znajduj¹ca siê w okolicy mety, bêdzie przyjmowa³a do depozytu rzeczy osobiste zawodników 
zapakowane do worków (dostarczonych przez organizatora przy weryfikacji). Przechowalnia bêdzie czynna w 
dniu zawodów na 2 godziny przed startem oraz do 30 min po dotarciu do mety ostatniego zawodnika. 

Wydawanie worków z depozytu bêdzie odbywa³o siê za okazaniem numeru startowego. Zagubienie numeru 
startowego przez zawodnika zwalnia organizatora od odpowiedzialnoœci za pobranie worka przez inn¹ osobê.

Zawodnicy wyra¿aj¹ zgodê na przetwarzanie ich danych osobowych dla potrzeb wewnêtrznych organizatora 
imprezy oraz firm/instytucji z nim wspó³pracuj¹cych oraz na wykorzystanie ich wizerunku w materia³ach 
informacyjnych i reklamowych.

Zabrania siê startu zawodnikom bêd¹cym pod wp³ywem alkoholu, b¹dŸ innych œrodków
odurzaj¹cych. Organizator nie zapewnia uczestnikom ubezpieczenia od nastêpstw nieszczêœliwych wypadków. 
Przekazanie swojego numeru startowego innej osobie spowoduje dyskwalifikacjê zawodnika.

Zawodnicy zdyskwalifikowani w innych imprezach wrotkarskich nie maj¹ prawa startu w Mistrzostwach Polski a¿ 
do czasu wygaœniêcia dyskwalifikacji.

IV. ZG£OSZENIA I OP£ATA STARTOWA

Zg³oszenia uczestnictwa w Zawodach we wrotkarstwie szybkim przyjmowane s¹:
a. na stronie internetowej http://silesiaskating.pl do 24.08.2016 do godz. 24:00
b. w Biurze Zawodów w dniu ich odbywania do 2 godziny przed planowanym startem pierwszej grupy 
zawodników.

Weryfikacja zawodników, wydawanie pakietów zawodniczych wraz z numerami startowymi i dodatkowe 
zg³oszenia bêd¹ odbywa³y siê w Biurze Zawodów.
Po odbiór pakietów zawodniczych nale¿y zg³osiæ siê osobiœcie. Wydawanie pakietów odbywaæ siê bêdzie za 
okazaniem dowodu osobistego lub paszportu, licencji zawodniczej 

Dla Klubów istnieje mo¿liwoœæ grupowego odbioru pakietów startowych przez Kierownika dru¿yny po 
wczeœniejszym telefonicznym uzgodnieniu z Organizatorem.

Organizator poda informacje o umiejscowieniu Biura Zawodów na stronie internetowej http://silesiaskating.pl
Za zg³oszenie uwa¿a siê dostarczenie prawid³owo wype³nionego formularza zg³oszeniowego i podpisanego 
oœwiadczenia oraz wp³acenie op³aty startowej. Organizator nie odpowiada za zaginiêcie zg³oszenia.

Op³ata startowa mo¿e zostaæ przepisana na innego zawodnika, po uprzednim kontakcie z 
organizatorem, najpóŸniej do dnia 15.07.2016r. Po tym terminie nie bêdzie mo¿liwoœci 
przepisania op³aty w ¿adnym przypadku oraz nie podlega zwrotowi 

Op³ata startowa wynosi:
50 z³ (12 €) wp³ata do 16.07.2016r (decyduje data wp³ywu na konto Organizatora)
65 z³ (15 €) wp³ata do 19.08.2016r (decyduje data wp³ywu na konto Organizatora)
80 z³ (20 € ) wp³ata w dniu zawodów.
10 z³ (3 €) „Bieg po zdrowie  wyœcig na rolkach na dystansie 10 km, uczestnik otrzymuje chip do pomiaru czasu 
(zwrotny), wodê



Bieg po zdrowie, wyœcig rolkowy dzieci na dystansie 2 km”  organizator nie pobiera op³aty.

Op³atê startow¹ nale¿y wp³acaæ:
a. na konto bankowe z dopiskiem „wyœcig Katowice” oraz imieniem i nazwiskiem zawodnika za którego jest 
dokonywana wp³ata. Wp³aty dokonane po terminie oraz wp³aty w kwotach ni¿szych ni¿ dopuszcza regulamin 
bêd¹ uznane jako niedokonane.
b. w Biurze Zawodów w dniu odbywania siê zawodów. Kasa czynna bêdzie do 1,5 godziny przed planowanym 
startem.

Op³at nale¿y dokonywaæ na konto:
numer rachunku bankowego: 67 2030 0045 1110 0000 0263 5650
tytu³ wp³aty „wyœcig Katowice” imiê i nazwisko
Stowarzyszenie Silesia Skating
ul. Kotlarza 17/45
40-139 Katowice
W tytule proszê wpisaæ: „wyœcig Katowice + imiê i nazwisko”

W przypadku wp³at grupowych prosimy o przes³anie na adres mailowy biuro@silesiaskating.pl listy 
zawodników.
W ramach wpisowego uczestnik otrzymuje pakiet zawodniczy, na który sk³adaj¹ siê:
 numer startowy
 materia³y informacyjne i reklamowe
 posi³ek po zawodach
 woda na trasie zawodów
 koszulka pami¹tkowa dla pierwszych 100 zg³oszonych zawodników ( 21 i 42 km)  decyduje     data wp³aty 
 chip do pomiaru czasu (zwrotny)

V. KLASYFIKACJA

1. VII D³ugodystansowego Pucharu Œl¹ska we Wrotkarstwie Szybkim oraz biegów towarzysz¹cych na stronie 
internetowej http://silesiaskating.pl/zostanie przedstawiony regulamin punktacji oraz zestawienie dla 
zawodników bior¹cych udzia³.

W biegu rolkarskim na dystansie 42 km bêdzie prowadzona:
Klasyfikacja generalna OPEN mê¿czyzn i kobiet  (pierwsze 3 miejsca na mecie).
Kategorie wiekowe mê¿czyzn: 16-29, 30+, 40+, 50+, 60+ (5 kategorii)
Kategorie wiekowe kobiet: 16-29, 30+,40+, 50+ (4 kategorie)
W biegu rolkarskim na dystansie 21 km
Klasyfikacja generalna OPEN mê¿czyzn i kobiet  (pierwsze 3 miejsca na mecie).
W biegu rolkarskim na dystansie 10 km bêdzie prowadzona:
Klasyfikacja generalna SPORT mê¿czyzn i kobiet  (pierwsze 3 miejsca na mecie).
Klasyfikacja generalna AMATOR mê¿czyzn i kobiet  (pierwsze 3 miejsca na mecie).
W biegu rolkarskim na dystansie 2km  ( wiek zawodników startuj¹cych do 16 lat )
Klasyfikacja generalna SPORT  dziewczynki i ch³opcy (pierwsze 3 miejsca)
Klasyfikacja generalna AMATORZY dziewczynki i ch³opcy (pierwsze 3 miejsca)

Grupa SPORT oznacza startuj¹cych cz³onków klubów sportowych.
AMATORZY to wszyscy startuj¹cy w rolkach typu fitness o ko³ach o œrednicy mniejszej ni¿ 100 mm, oraz nie 
nale¿¹cych do klubów sportowych.

VI. NAGRODY

Organizator przewidzia³ nagrody rzeczowe dla 3 pierwszych zawodników w klasyfikacji OPEN osobno w 
klasyfikacji kobiet i mê¿czyzn.

Dekoracje zwyciêzców odbêd¹ siê do 60 min po skoñczeniu siê limitu czasu lub ukoñczeniu biegu przez 
ostatniego zawodnika i zatwierdzeniu oficjalnych wyników przez sêdziego zawodów.  

Zawodnicy odbieraj¹cy nagrody od 1 do 3 miejsca stoj¹cy na podium w trakcie dekoracji zobowi¹zani s¹ 
potwierdziæ odbiór nagrody w biurze organizatora.



VII. POSTANOWIENIA KOÑCOWE

Uczestników VII D³ugodystansowego Pucharu Œl¹ska we Wrotkarstwie Szybkim 2016 oraz w biegów 
towarzysz¹cych obowi¹zuje niniejszy regulamin.
Podczas biegu uczestnicy musz¹ posiadaæ numery startowe przekazane przez organizatora. 

Sposób umocowania podany bêdzie w osobnym komunikacie Zas³anianie numeru startowego w czêœci lub w 
ca³oœci jest niedopuszczalne pod kar¹ dyskwalifikacji.
Organizator nie zapewnia ³y¿worolek, sprzêtu niezbêdnego do wyposa¿enia zawodników (kasków, ochraniaczy) 
oraz serwisu technicznego dla zawodników.

Pisemne protesty po wp³aceniu kaucji 100 z³otych przyjmuje Biuro Zawodów do 30 min po ukazaniu siê 
nieoficjalnych wyników w dniu odbywania siê zawodów. Kaucja zostanie zwrócona po pozytywnym 
rozpatrzeniu skargi.

Organizator Zawodów we wrotkarstwie szybkim zastrzega sobie mo¿liwoœci zmian w regulaminie, o których 
zobowi¹zany jest poinformowaæ wszystkich uczestników przed rozpoczêciem imprezy wszelkie zmiany 
regulaminu bêd¹ podawane niezw³ocznie na stronie www.silesiaskating.pl

Odbiór pakietu startowego jest równoznaczny z akceptacj¹ niniejszego regulaminu.
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