
 

REGULAMIN ZAWODÓW 
„PUCHAR WARSZAWY I MAZOWSZA w jeździe na rolkach” 

 
1. ORGANIZATOR: 
Warszawskie Towarzystwo Łyżwiarskie „Stegny”, 02-711 Warszawa ul. Inspektowa 1 
Tel. kontaktowy  602-389-070  
 
2. DATA I MIEJSCE PRZEPROWADZENIA ZAWODÓW: 
Zawody przeprowadzone zostaną na torze łyżwiarskim Stegny o długości 400m przy ul. Inspektowej 1 w 
dniach: 
1) 27.04.2019 
2) 18.05.2019 
3) 22.06.2019 
4) 07.09.2019 
 
3. CELE: 
- Promocja Wrotkarstwa Szybkiego i Sportów Wrotkarskich wśród dzieci, młodzieży; 
- Promocja zdrowego trybu życia oraz aktywności fizycznej; 
 
4. UCZESTNICTWO: 

a) Warunkiem udziału w imprezie jest czytelny podpis na karcie zgłoszeniowej przed startem na pierwszych 
zawodach, w których zawodnik będzie brał udział, z oświadczeniem o zapoznaniu się z regulaminem, co 
jest jednoznaczne z zapoznaniem się z poniższą klauzulą: 
„Organizator, wszystkie osoby z nim współpracujące, a także osoby związane z przeprowadzeniem i 
organizacją zawodów nie ponoszą odpowiedzialności względem uczestników za szkody osobowe, rzeczowe 
i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po zawodach. Uczestnicy startują na własną 
odpowiedzialność. Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność cywilną i prawną za wszystkie szkody. Przez 
akceptację niniejszej deklaracji uczestnicy zrzekają się prawa dochodzenia prawnego lub zwrotnego od 
organizatora lub jego zleceniobiorców w razie wypadku lub szkody związanej z zawodami. Przyjmuję do 
wiadomości, że w razie wypadku nie mogę wnosić żadnych roszczeń w stosunku do organizatora. 
Przyjmuję do wiadomości, że należy przestrzegać zarządzeń służb porządkowych oraz warunków 
regulaminu. Zgadzam się z warunkami uczestnictwa i zgłaszam swoje uczestnictwo w ww. zawodach. W 
przypadku startu młodzieży poniżej 18 lat wymagana jest zgoda rodzica lub opiekuna prawnego, poprzez 
złożenie podpisu. Zdjęcia, nagrania filmowe oraz wywiady z moją osobą, a także wyniki z moimi danymi 
osobowymi mogą być wykorzystane przez organizatora w prasie, radiu i telewizji. Swoim podpisem 
zapewniam, że zapoznałem się z wszystkimi warunkami regulaminu zawodów i wypełniłem formularz 
zgłoszeniowy zgodnie z prawdą oraz kompletnie. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych 
osobowych przez WTŁ Stegny zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych 
(Dz. U. Nr 133, poz.883).” 

 
b) Zawody mają charakter otwarty. Prawo do startu posiadają: 

– osoby, które ukończyły 18 lat, 
– osoby poniżej 18 lat za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów prawnych wyrażoną na karcie 
zgłoszeniowej i oświadczeniu oraz ich stałą obecnością na terenie zawodów w czasie trwania zawodów. 
Rodzic lub opiekun prawny podpisuje oświadczenie w biurze zawodów w obecności organizatora. 
Powyższe obostrzenia nie obowiązują zorganizowanych grup sportowych, klubów, związków sportowych, 
których członkowie startują pod opieką trenera, opiekuna lub innej osoby, której opiece i 
odpowiedzialności zostały powierzone osoby małoletnie. Opiekunowie tych osób ponoszą pełną 
odpowiedzialność za zawodników. 

 
c) Każdy uczestnik startuje na własną odpowiedzialność. W przypadku zawodników niepełnoletnich – na 

odpowiedzialność rodziców, opiekunów prawnych lub opiekunów zorganizowanych grup sportowych. 



Rodzic lub opiekun prawny dziecka biorącego udział w zawodach przyjmuje do wiadomości: – w razie 
wypadku nie może wnosić żadnych roszczeń w stosunku do organizatora. Start zawodnika w zawodach 
jest równoznaczny z wyrażeniem przez niego zgody na stosowanie się do zasad opisanych w niniejszym 
Regulaminie. 

 
Każdy uczestnik zawodów musi posiadać kask ochronny na głowę, zaleca się również używanie 
ochraniaczy.  
 
5. ZGŁOSZENIA: 
- Zawodnicy zrzeszeni w klubach, szkółkach i gr. zorganizowane droga mailową, e-mail: 
grzegorz.kalowski@interia.pl (imię nazwisko, rocznik, rolki długie/ krótkie) do 24.04.2019  
- Zapisy osób nie zrzeszonych w klubach elektronicznie:  https://www.e-gepard.eu/pl/show-contest/748  
do dnia 24.04.2019 
 
Uwaga:  

 Kartę zgłoszeniową do cyklu Pucharu Warszawy i Mazowsza wypełnia się tylko jeden raz. Karta 
obowiązuje przez wszystkie edycje, w których uczestnik będzie brał udział.  

 Rejestracja do kolejnych zawodów elektronicznie do środy poprzedzającej dzień startu oraz po 
wypełnieniu karty zgłoszenia.  
Potwierdzeniem udziału w poszczególnych edycjach jest rejestracja, dokonanie opłaty startowej oraz start 
w danej edycji. Kartę zgłoszenia można pobrać ze strony internetowej  www.stegny.com.pl  

 
- Zapisy w dniu zawodów w godz. 8,30-9,30. Zamknięcie list startowych do godz. 9,30. Po zamknięciu list 
startowych nie będzie możliwości zgłaszania zawodników. 
 
6. OPŁATA STARTOWA  
- opłata startowa na konto do dnia 24.04.2019r.  - 10zł 
- opłata startowa w dniu zawodów    - 20zł 
Wpłaty na konto organizatora: 
PKO BP 78 1020 1068 0000 1402 0063 5763  
 
7. KATEGORIE WIEKOWE I KONKURENCJE: 

rocznik Rolki krótkie Rolki długie 

2013 i młodsi  
(junior F) 

100m 100m-300m 

2011-2012 
(junior E) 

100m-300m 300m-500m 

2009-2010 
(junior D) 

1runda (370m)              
2 rundy (740m) 

300m 
500m 

2007-2008 
(junior C) 

1runda (370m)              
2 rundy (740m) 

500m 
1500m 

2006 i starsi 
(kadet i starsi) 

1runda (370m)              
2 rundy (740m) 

500m 
3km 

1989 i  starsi 
(Masters) 

1 runda 
5km 

500m 
5km 

 
8. SPOSÓB PRZEPROWADZENIA ZAWODÓW 
- Zawodnicy do pierwszego etapu kwalifikacyjnego na pierwszym dystansie zostaną rozlosowani do 
przedbiegów. Losowanie odbędzie się bezpośrednio przed startem każdej kategorii; 
- Do kolejnego etapu przechodzi dwoje najlepszych zawodników z każdego przedbiegu/etapu kwalifikacji 
i tak w każdym kolejnym etapie, aż do finału w którym startuje 6 zawodników; 
- Na II dystansie zawodnicy będą zestawiani na podstawie wyników z pierwszego dystansu,  kwalifikacje 
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do kolejnego etapu tym samym systemem co w punkcie powyżej; 
- Zawodnicy do kolejnych etapów będą rozstawiani zgodnie z przepisami Polskiego Związku Sportów 
Wrotkarskich. 
- W przypadku małej ilości zawodników przewiduje się możliwość łączenia kategorii. Decyzje podejmuje 
sędzia główny. 
- Organizator nie dopuszcza możliwości zmiany decyzji sędziowskich na podstawie nagrań wideo 
publiczności, trenerów, rodziców czy opiekunów prawnych. Jedynie nagrania organizatora są 
przyjmowane przez sędziego głównego; 
- Zawody zostaną przeprowadzone zgodnie z przepisami PZSW oraz niniejszym regulaminem. 
Interpretacja przepisów i regulaminu należy zawsze do sędziego głównego. 
 
9. KLASYFIKACJA GENERALNA 
Klasyfikacja cyklu Pucharu Warszawy i Mazowsza 2019 będzie przeprowadzona na wymienionych w 
regulaminie dystansach w kategoriach wiekowych z podziałem na płeć.  
Zwycięzcami we wszystkich w/w kategoriach z podziałem na wiek i płeć zostaną uczestnicy, którzy w 
najkrótszym czasie pokonają trasę zawodów.  
Klasyfikacja będzie liczona według następujących zasad: 

 jest klasyfikacją punktową, 

 prowadzona oddzielnie na wszystkich dystansach;  
punkty zdobyte na pojedynczej edycji ustala się stosując poniższy wzór: 
pkt. = (czas zwycięzcy open dystansu w sekundach / czas uczestnika, tego dystansu, dla którego 
liczone są punkty w sekundach) x mnożnik odpowiedniego dystansu.  
Wielkość mnożnika dystansu: 500 

Zwycięzcą klasyfikacji indywidualnej na danym dystansie, zostanie zawodnik, który uzyska największą 
ilość punktów.  
Nie ma wymogu ilościowego startów. Punkty zdobyte na danym dystansie liczone będą wyłącznie dla 
tego dystansu. Nie sumujemy punktów zdobytych przez jednego zawodnika na różnych dystansach. 
Pozostałe kwestie sporne nie opisane w Regulaminie, a dotyczące klasyfikacji końcowej rozstrzyga 
Organizator. 
 
10. NAGRODY 
- Zawodnicy, którzy zajmą miejsca 1-3 otrzymają medale na każdym z dystansów; 
- Dekoracja odbędzie się po ostatnim rozegranym biegu. 
- Zwycięzcy klasyfikacji generalnej za zajęcie miejsc 1-3 otrzymają puchary 
 
11. INFORMACJE DODATKOWE 
- Organizator zapewnia ubezpieczenie OC zawodów. Nie ubezpiecza uczestników od NNW. 


