I. PATRONAT I ORGANIZATORZY
Organizatorem VIII Długodystansowego Pucharu Śląska we Wrotkarstwie Szybkim jest Stowarzyszenie
SilesiaSkating. Współorganizatorem jest Polski Związek Sportów Wrotkarskich.
II. TERMIN I MIEJSCE, DYSTANS, PROGRAM ZAWODÓW
1. Data: 3 wrzesień 2017 roku (niedziela)
2. Miejsce: Katowicki Park Leśny (Dolina 3 Stawów)
3. Dystans: 42 km,21 km,10 km,2 km, bieg ( wyścig na rolkach )na dystansie 42 km jest klasyfikowany w
Pucharze Polski PZSW oraz Pucharze Śląska (pierwszy bieg z tego cyklu odbył się w Modzurowie w dniu
27-05-2016r .
4. Program:
08:00 – otwarcie biura zawodów
09:30 – zamknięcie list startujących dla wyścigów na dystansach 2km i 10km
09:45 – odprawa techniczna
10:00 – start „Bieg po zdrowie” wyścigu rolkach na dystansie 2 km
11:00 - start w ramach biegów towarzyszących, dystans 10 km
11:00 – zamknięcie list startujących dla wyścigów na dystansach 21km i 42 km
12:30 – start Biegu głównego wyścigu na rolkach na dystansach 21 km i 42 km
15:30 – dekoracja zwycięzców
16:00 – zamknięcie zawodów
Zapraszamy wszystkich chętnych
III. WARUNKI UCZESTNICTWA
W zawodach na dystansie 42 km oraz 21 km mogą brać udział osoby urodzone w 2001 roku (Kadet), które
ukończyły do dniu zawodów 16 lat i starsze.
W biegach towarzyszących na dystansie 2 km mogą brać udział dzieci i młodzież do 16 roku, natomiast na
dystansie 10 km nie ma żadnych ograniczeń wiekowych. Osoby niepełnoletnie muszą posiadać pisemną
zgodę rodziców lub opiekunów prawnych.
Oświadczenie do pobrania ze strony www.silesiaskating.pl lub w biurze zawodów.
Podczas rejestracji zawodnicy zobowiązani są do złożenia oświadczenia, że są świadomi zagrożeń
mogących pojawić się w związku ze startem w Zawodach we wrotkarstwie szybkim, oraz ich stan zdrowia
pozwala na udział w tym biegu – wyścigu na rolkach.
W razie jakichkolwiek wątpliwości co do swojego zdrowia i związanej z nim możliwości uczestnictwa w
zawodach, zawodnik obowiązany jest we własnym zakresie zasięgnąć przed startem opinii lekarza.
Wszyscy zawodnicy są zobowiązani do startu w kasku ochronnym. Wskazane są również ochraniacze na
kolana i łokcie.
W wyścigach rolkowych na dystansach 10 km, 21 km i 42 km pomiar czasu oraz ustalenie kolejności
będzie dokonywany na podstawie elektronicznego systemu pomiaru czasu a w razie wątpliwości z
wykorzystaniem kamery czy też fotokomórki .
Każdy zawodnik podczas weryfikacji otrzyma chip, jego właściwe zamocowanie jest warunkiem
wystartowania w wymienionych biegach i sklasyfikowania w komunikacie końcowym zawodów, po
ukończeniu wyścigu zawodnik zobowiązany jest do zwrotu chipa.
Zagubienie chipa spowoduje obciążenie zawodnika dodatkową opłatą.
Warunkiem sklasyfikowania zawodnika jest przejazd i ukończenie 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 skracający trasę będą zdyskwalifikowani. Zawodnik może startować wyłącznie na 1
wybranym dystansie zgodnie wypełnionym zgłoszeniem.
W czasie trwania biegu uczestnicy poruszają się prawą stroną oraz powinni stosować się do poleceń
osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo, służb porządkowych i osób działających w imieniu
organizatora. Zabrania się używania na trasie wyścigu jakichkolwiek innych pojazdów, poza używanymi
przez zawodników rolkami.
Ze względu bezpieczeństwa zabrania się używania w trakcie wyścigu wszelkich odtwarzaczy muzyki i
słuchawek powodujących zaburzenie odbioru sygnałów dźwiękowych.
Przechowalnia znajdująca się w okolicy mety, będzie przyjmowała do depozytu rzeczy osobiste
zawodników zapakowane do worków (dostarczonych przez organizatora przy weryfikacji).
Przechowalnia będzie czynna w dniu zawodów na 2 godziny przed startem oraz do 30 min po dotarciu
do mety ostatniego zawodnika.
Wydawanie worków z depozytu będzie odbywało się za okazaniem numeru startowego. Zagubienie
numeru startowego przez zawodnika zwalnia organizatora od odpowiedzialności za pobranie worka
przez inną osobę.
Zawodnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych dla potrzeb wewnętrznych
organizatora imprezy oraz firm/instytucji z nim współpracujących oraz na wykorzystanie ich wizerunku
w materiałach informacyjnych i reklamowych.
Zabrania się startu zawodnikom będącym pod wpływem alkoholu, bądź innych środków
odurzających. Organizator nie zapewnia uczestnikom ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych
wypadków. Przekazanie swojego numeru startowego innej osobie spowoduje dyskwalifikację
zawodnika.
Zawodnicy zdyskwalifikowani w innych imprezach wrotkarskich nie mają prawa startu w Mistrzostwach
Polski aż do czasu wygaśnięcia dyskwalifikacji.
IV. ZGŁOSZENIA I OPŁATA STARTOWA
Zgłoszenia uczestnictwa w Zawodach we wrotkarstwie szybkim przyjmowane są:
a. na stronie internetowej http://silesiaskating.pl do 30.08.2017 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
zgłoszenia będą odbywały się w Biurze Zawodów.
Po odbiór pakietów zawodniczych należy zgłosić się osobiście. Wydawanie pakietów odbywać się
będzie za okazaniem dowodu osobistego lub paszportu, licencji zawodniczej
Dla Klubów istnieje możliwość grupowego odbioru pakietów startowych przez Kierownika drużyny po
wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu z Organizatorem.
Organizator poda informacje o umiejscowieniu Biura Zawodów na stronie internetowej
http://silesiaskating.pl
Za zgłoszenie uważa się dostarczenie prawidłowo wypełnionego formularza zgłoszeniowego i
podpisanego oświadczenia oraz wpłacenie opłaty startowej. Organizator nie odpowiada za zaginięcie
zgłoszenia.
Opłata startowa może zostać przepisana na innego zawodnika, po uprzednim kontakcie z organizatorem,
najpóźniej do dnia 15.07.2017r. Po tym terminie nie będzie możliwości przepisania opłaty w żadnym
przypadku oraz nie podlega zwrotowi
Opłata startowa wynosi:
50 zł (12 €) wpłata do 20.07.2017r (decyduje data wpływu na konto Organizatora)
65 zł (15 €) wpłata do 25.08.2017r (decyduje data wpływu na konto Organizatora)
80 zł (20 € ) wpłata w dniu zawodów.

10 zł (3 €) „Bieg po zdrowie – wyścig na rolkach na dystansie 10 km, uczestnik otrzymuje chip do
pomiaru czasu (zwrotny), wodę
Bieg po zdrowie, wyścig rolkowy dzieci na dystansie 2 km” – organizator nie pobiera opłaty.
Opłatę startową należy wpłacać:
a. na konto bankowe z dopiskiem „wyścig Katowice” oraz imieniem i nazwiskiem zawodnika za którego
jest dokonywana wpłata oraz dystans na którym zgłoszono udział w zawodach. Wpłaty dokonane po
terminie oraz wpłaty w kwotach niższych niż dopuszcza regulamin będą uznane jako niedokonane.
b. w Biurze Zawodów w dniu odbywania się zawodów. Kasa czynna będzie do 1,5 godziny przed
planowanym startem.
Opłat należy dokonywać na konto:
numer rachunku bankowego: 67 2030 0045 1110 0000 0263 5650
tytuł wpłaty „wyścig Katowice” imię i nazwisko oraz dystans
Stowarzyszenie Silesia Skating
ul. Kotlarza 17/45
40-139 Katowice
W tytule proszę wpisać: „wyścig Katowice + imię i nazwisko + dystans”
W przypadku wpłat grupowych prosimy o przesłanie na adres mailowy biuro@silesiaskating.pl listy
zawodników.
W ramach wpisowego uczestnik otrzymuje pakiet zawodniczy, na który składają się:
– numer startowy
– materiały informacyjne i reklamowe
– posiłek po zawodach
– woda na trasie zawodów
– medal pamiątkowy dla pierwszych 150 zgłoszonych zawodników ( na dystansach 10, 21, 42 km) –
decyduje data wpłaty
– chip do pomiaru czasu (zwrotny)
V. KLASYFIKACJA
1. VIII Długodystansowego Pucharu Śląska we Wrotkarstwie Szybkim oraz biegów towarzyszących na
stronie internetowej http://silesiaskating.pl/zostanie przedstawiony regulamin punktacji oraz
zestawienie dla zawodników biorących udział.
W biegu rolkarskim na dystansie 42 km będzie prowadzona:
Klasyfikacja generalna OPEN mężczyzn i kobiet – (pierwsze 3 miejsca na mecie).
Kategorie wiekowe mężczyzn: 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 mężczyzn i kobiet – (pierwsze 3 miejsca na mecie).
W biegu rolkarskim na dystansie 10 km będzie prowadzona:
Klasyfikacja generalna SPORT mężczyzn i kobiet – (pierwsze 3 miejsca na mecie).
Klasyfikacja generalna AMATOR mężczyzn i kobiet – (pierwsze 3 miejsca na mecie).
W biegu rolkarskim na dystansie 2km – ( wiek zawodników startujących do 16 lat )
Klasyfikacja generalna SPORT – dziewczynki i chłopcy (pierwsze 3 miejsca)
Klasyfikacja generalna AMATORZY dziewczynki i chłopcy (pierwsze 3 miejsca)
Grupa SPORT oznacza startujących członków klubów sportowych.
AMATORZY to wszyscy startujący w rolkach typu fitness o kołach o średnicy mniejszej niż 100 mm, oraz
nie należących do klubów sportowych.
VI. NAGRODY
Organizator przewidział nagrody rzeczowe dla 3 pierwszych zawodników w klasyfikacji OPEN osobno
w klasyfikacji kobiet i mężczyzn.
Dekoracje zwycięzców odbędą się do 60 min po skończeniu się limitu czasu lub ukończeniu biegu
przez ostatniego zawodnika i zatwierdzeniu oficjalnych wyników przez sędziego zawodów.

Zawodnicy odbierający nagrody od 1 do 3 miejsca stojący na podium w trakcie dekoracji zobowiązani są
potwierdzić odbiór nagrody w biurze organizatora.
VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Uczestników VIII Długodystansowego Pucharu Śląska we Wrotkarstwie Szybkim 2017 oraz w biegów
towarzyszących obowiązuje niniejszy regulamin.
Podczas biegu uczestnicy muszą posiadać numery startowe przekazane przez organizatora.
Sposób umocowania podany będzie w osobnym komunikacie Zasłanianie numeru startowego w części
lub w całości jest niedopuszczalne pod karą dyskwalifikacji.
Organizator nie zapewnia łyżworolek, sprzętu niezbędnego do wyposażenia zawodników (kasków,
ochraniaczy) oraz serwisu technicznego dla zawodników.
Pisemne protesty po wpłaceniu kaucji 100 złotych przyjmuje Biuro Zawodów do 30 min po ukazaniu się
nieoficjalnych wyników w dniu odbywania się zawodów. Kaucja zostanie zwrócona po pozytywnym
rozpatrzeniu skargi.
Organizator Zawodów we wrotkarstwie szybkim zastrzega sobie możliwości zmian w regulaminie, o
których zobowiązany jest poinformować wszystkich uczestników przed rozpoczęciem imprezy wszelkie
zmiany regulaminu będą podawane niezwłocznie na stronie www.silesiaskating.pl
Odbiór pakietu startowego jest równoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu

