
Regulamin zawodów rowerowych „Pump Track Race”:

§1. Organizatorzy zawodów:

Zawody organizowane są przez Stowarzyszenie EcoSport przy współpracy z
Enduroprinceski z siedzibą w Bielsku-Białej w zakresie sportowym oraz Gminnym
Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Wilkowicach w aspekcie logistycznym. Wydarzenie
dofinansowane zostało przez Ministerstwo Sportu i Turystyki.

Zawody odbędą się w dniu 4.12.2022 r. (niedziela), w godz. 10:00-16:00.

Miejsce zawodów: Wilkowice, tor pump track w hali Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji,
ul. Szkolna 8a.

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu zawodów z przyczyn od niego
niezależnych.

§2. Uczestnicy i warunki udziału w zawodach:

I. W zawodach może wziąć udział maksymalnie 130 zawodników ur. 2006-2019 (z licencją
PZKol., zawodnicy nielicencjonowani, zrzeszeni albo niezrzeszeni w klubach sportowych)
używających w trakcie zawodów odpowiedniego sprzętu, tj. roweru górskiego lub BMX ze
sprawnymi hamulcami, kasku oraz rękawiczek. Jednocześnie Organizator zaleca używanie
ochraniaczy innych części ciała.

II. Zapisy zawodników w danej kategorii przyjmowane będą pod adresem e-mail:
info@enduroprinceski.pl do dnia 1.12.2022 r. do godz. 12:00. O kolejności na liście
zgłoszeń decyduje czas zgłoszenia.

III. Potwierdzenie zgłoszenia równoznaczne jest z dokonaniem opłaty wpisowej w wysokości
20 PLN na konto Stowarzyszenia EcoSport tytułem: IMIĘ I NAZWISKO – PUMP TRACK
RACE
ING BANK ŚLĄSKI  – 70 1050 1070 1000 0090 8101 1976

IV. Zapisu dokonuje się przesyłając na podany wyżej adres e-mail następujące dane: imię,
nazwisko, datę urodzenia, płeć oraz wzrost. Poza przesłaniem tych danych w trakcie
procedury rejestracyjnej – w dniu zawodów – każdy uczestnik składa wydrukowany i
prawidłowo wypełniony formularz zgłoszenia.

V. Zawody rozgrywane będą w 7 kategoriach wiekowych:

- Chłopcy – ur. 2006-2007

- Dziewczyny – ur. 2006-2007



- Chłopcy – ur. 2008-2009

- Dziewczyny – ur. 2008-2009

- Chłopcy – ur. 2010-2011

- Dziewczyny – ur. 2010-2011

- Chłopcy – ur. 2012-2013

- Dziewczyny – ur. 2012-2013

- Chłopcy – ur. 2014-2015

- Dziewczyny – ur. 2014-2015

- Chłopcy – ur. 2016-2017

- Dziewczyny – ur. 2016-2017

- Chłopcy – ur. 2018-2019

- Dziewczyny – ur. 2018-2019

§3. Biuro zawodów:

Siedziba: hala Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Wilkowicach (ul. Szkolna 8a).

§4 Treningi:

Trening w dniu zawodów dozwolony jest wyłącznie po złożeniu przez uczestnika pisemnego
zgłoszenia oraz zakończeniu wszystkich formalności rejestracyjnych i po wydaniu numerów.
Podczas treningu zawodnik musi mieć na rowerze umieszczoną tabliczkę z numerem
wydanym przez Organizatora.

Treningi oficjalne odbędą się dla wszystkich kategorii w dniu zawodów w harmonogramie
podanym w późniejszym terminie.

Podczas trwania przejazdów zawodników w trakcie rywalizacji trenowanie jest zabronione.

§5. Klasyfikacja:

Klasyfikacja w kategoriach Dziewczyny i Chłopcy ustalana będzie na podstawie czasu
dwóch przejazdów w kolejności od najkrótszego do najdłuższego czasu przejazdu, przy
czym do klasyfikacji brany będzie pod uwagę krótszy czas przejazdu danego zawodnika.



Warunkiem sklasyfikowania jest ukończenie przynajmniej jednego przejazdu po
wyznaczonej trasie. Trasę (ilość okrążeń) jednego przejazdu ustala dyrektor zawodów w
dniu imprezy.

§6. Nagrody:

I. Zawodnicy, którzy zajęli miejsca 1-3. w poszczególnych kategoriach otrzymają puchary.

II. Organizator przewiduje dodatkowe upominki-niespodzianki.

§7. Ceremonia dekoracji:

I. Ceremonia dekoracji odbędzie się po upływie około 1 godziny po zakończeniu przejazdu
ostatniego zawodnika odrębnie dla każdej kategorii.

II. Do dekoracji mają obowiązek zgłosić się następujący zawodnicy w każdej kategorii
wiekowej:

- zwycięzca

- 2. zawodnik

- 3. zawodnik

III. W przypadku nie zgłoszenia się do dekoracji zawodnika, o jakim mowa powyżej w pkt. II
Organizator nie przesyła nagród i pucharu.

§8. Obowiązkowe wyposażenie:

Sprawny technicznie rower z przynajmniej jednym hamulcem. Zawodnik musi posiadać kask
i rękawiczki. Zalecane ochraniacze na pozostałe części ciała.

§9. Wykaz miejsc udzielania pomocy medycznej:

- Szpital Wojewódzki w Bielsku-Białej Al. Armii Krajowej 101, 43-316 / Telefon +48 33
8102000, +48 33 8100143, +48 33 8100145

- Szpital Pediatryczny w Bielsku-Białej ul. Sobieskiego 83 / Telefon +48 33 8284000

§10. Wyniki:

Wyniki z każdej kategorii będą publikowane w wersji papierowej do zakończenia zawodów, a
po ich zakończeniu na stronie Organizatora www.eco-sport.pl.



§11. Postanowienia końcowe:

I. We wszystkich sprawach nie objętych regulaminem decyduje sędzia główny w
porozumieniu z Organizatorem.

II. Wszelkie dodatkowe informacje/komunikaty umieszczone zostaną na tablicy obok biura
zawodów.

III. Integralną część Regulaminu stanowi wzór formularza zgłoszenia na zawody.

Informacje, na temat przysługujących uprawnień, związanych z przetwarzaniem danych
osobowych zawodników lub ich rodziców bądź opiekunów prawnych, stosownie do
wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(RODO) znajdują się w formularzu zgłoszenia na zawody.



Ramowy program zawodów rowerowych „Pump Track Race” –
4.12.2022 r. /niedziela/ – tor pump track ustawiony w hali Gminnego

Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Szkolnej 8a
w Wilkowicach:

- od godz. 10:00 – otwarcie biura zawodów z weryfikacją uczestników do udziału w
poszczególnych kategoriach wiekowych oraz dopełnieniem formalności startowych,

- godz. 10:30-11:30 – treningi oficjalne dla wszystkich kategorii (po odebraniu numeru
startowego)

- godz. 12:00 – start zawodów rowerowych na torze do pump tracku według kategorii:
Chłopcy i Dziewczyny – ur. 2006-2007, Chłopcy i Dziewczyny – ur. 2008-2009, Chłopcy i
Dziewczyny – ur. 2010-2011, Chłopcy i Dziewczyny – ur. 2012-2013, Chłopcy i Dziewczyny
– ur. 2014-2015, Chłopcy i Dziewczyny – ur. 2016-2017, Chłopcy i Dziewczyny – ur.
2018-2019,

* po upływie około 1 godziny po zakończeniu przejazdu ostatniego zawodnika odrębnie w
danej kategorii – ceremonia dekoracji z pucharami (miejsca 1-3.),

- ok. godz. 16:00 – uroczyste zakończenie i podsumowanie wydarzenia.

Szczegółowy harmonogram zależny będzie od ostatecznych list zgłoszeń w poszczególnych
kategoriach uwzględnionych w Regulaminie zawodów.


