
ŻORY CUP  2013 

REGULAMIN 

 

1. Cel imprezy: 

a) popularyzacja jazdy na rolkach i rowerach BMX, 

b) popularyzacja i promocja cyklu ligi Polish Rolling League w ramach którego odbędzie się 

w/w impreza, 

c) umożliwienie i prowadzenie rywalizacji pomiędzy uczestnikami zawodów, 

d) promocja miasta i nowego obiektu Skateparku, 

e) propagowanie aktywnych form spędzania czasu oraz zachowań „fair play”. 

 

2. Organizatorzy: 

a) Miejski Ośrodek Sporu i Rekreacji w Żorach,, 

b) Stowarzyszenie Kulturalno-Sportowe „GREEN”, 

c) Urząd Miasta Żory. 

 

3. Termin i miejsce: 

a) zawody odbędą się w dniu 2 sierpnia 2014 r. (sobota) w Żorach na obiekcie Skateparku 

zlokalizowanym w Parku Cegielnia przy Hali Sportowej MOSiR ul. Folwarecka 10, 

b) planowany harmonogram zawodów, który przypadku bardzo dużej ilości uczestników może 

ulec zmianie: 

 rozpoczęcie - 11.00, 

 eliminacje rowerów - 12.00,  

 eliminacje rolek - 13.30,  

 finały rowerów - 15.30, 

 finały rolek - 16.15, 

 zakończenie i wręczenie nagród - 17.00. 

 

4. Warunki uczestnictwa: 

a) uczestnikiem zawodów może zostać każda osoba, która ukończyła minimum 12 lat, 

przedstawi aktualne badania lekarskie dopuszczające do udziału w tego typu zawodach lub 

własnoręcznie podpisze oświadczenie (dostępne do ściągnięcia tutaj lub podczas rejestracji w 

dniu zawodów) stwierdzające, że jest zdrowa i uczestniczy w zawodach na własną 

odpowiedzialność, 



b) w przypadku osób niepełnoletnich wymagana jest pisemna zgoda prawnego opiekuna. 

Oświadczenia dla opiekunów można pobrać na stronie www.mosir.zory.pl lub otrzymać w 

dniu zawodów podczas rejestracji zawodników, 

c) zawodnicy powinni obowiązkowo posiadać kaski ochronne, 

d) sprzęt, na którym startuje zawodnik musi być sprawny technicznie i spełniać odpowiednie 

wymogi do udziału w zawodach, 

e) uczestnictwo w zawodach jest bezpłatne. 

 

5. Zasady uczestnictwa: 

a) zawody odbędą się: 

 dla rolkarzy w kategorii: Pro, Senior, Junior 

 dla rowerzystów w kategorii: Pro, Senior 

b) forma przeprowadzenia rywalizacji to JAM - otwarta forma zawodów, polegająca na 

przeprowadzeniu serii 5 minutowych przejazdów eliminacyjnych dla grup składających się z 7 

zawodników. Z eliminacji sędziowie wybierają 7 najlepszych zawodników, którzy przechodzą 

do finału, odbywającym się w formie 10 minutowego jamu. Zwycięża zawodnik, który 

otrzyma najlepsze noty za: 

, 

 płynność przejazdu, 

 skateparku. 

 

6. Zgłoszenia: 

a) zgłoszenia będą przyjmowane w dniu zawodów w godz. 11.00 – 12.00 w biurze zawodów na 

terenie skateparku. 

 

7. Nagrody: 

Rolki: 

kategoria Pro: 

I miejsce - 1.500 zł 

II miejsce - 1.000 zł 

III miejsce - 500 zł  

kategoria Senior: 

I miejsce - 600 zł 

II miejsce - 400 zł 

III miejsce - 200 zł 

kategoria junior: 

http://www.mosir.zory.pl/


I  miejsce – bon sponsora wartości 300 zł 

II miejsce – bon sponsora wartości 200 zł 

III miejsce – bon sponsora wartości 100 zł 

Rowery: 

kategoria Pro: 

I miejsce - 1.500 zł 

II miejsce - 1.000 zł 

III miejsce - 500 zł 

kategoria Senior: 

I miejsce – 600 zł 

II miejsce – 400 zł 

III miejsce – 200 zł 

Każdy uczestnik otrzyma przy rejestracji wodę mineralną. 

 

8. Zachowanie na terenie obiektu: 

a) każdy, kto przebywa na terenie skateparku winien zachowywać się zgodnie z regulaminem 

obiektu oraz tak, aby nie szkodzić innemu uczestnikowi, 

b) uczestnicy winni stosować się do zarządzeń organizatora, służby porządkowej, Policji, i 

spikera zawodów, 

c) ze względu bezpieczeństwa widzowie są zobowiązani na żądanie organizatora, służby 

porządkowej oraz Policji zajmować wskazane miejsca, 

d) wszystkie wejścia, wyjścia oraz drogi ewakuacyjne muszą być utrzymane w stanie wolnym. 

 

9. Zakazy: 

a) Zabrania się wnoszenia na teren obiektu następujących przedmiotów: 

 broni wszelkiego rodzaju, 

 innych niebezpiecznych przedmiotów, 

 materiałów wybuchowych, 

 środków odurzających,  

 substancji psychotropowych, 

 wyrobów tytoniowych, 

 napojów alkoholowych. 

 



10. Postanowienia końcowe: 

a) organizatorzy zapewniają ubezpieczenie z tyt. NW, 

b) każdy uczestnik otrzyma przy rejestracji wodę mineralną, 

c) organizatorzy zapewniają opiekę medyczną,  

d) każdy uczestnik zawodów musi posiadać dowód tożsamości, 

e) wszelkie spory sportowe rozstrzygają Organizatorzy wraz z sędziami, 

f) organizatorzy nie odpowiadają za rzeczy pozostawione bez opieki lub zaginione, 

g) organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne kontuzje powstałe w czasie 

turnieju,  

h) organizatorzy zastrzegają sobie prawo dokonywania zmian oraz ostatecznej interpretacji 

Regulaminu. 


