REGULAMIN
IV PUCHARU MAŁOPOLSKI WE WROTKARSTWIE
SZYBKIM DLA DZIECI I MŁODZIEŻY
PUCHAR MAŁOPOLSKI WE WROTKARSTWIE SZYBKIM DLA DZIECI I MŁODZIEŻY
ORGANIZOWANY JEST PRZEZ FRS NET-SPORT - PIOTR ZARASKA, KLUB
SPORTOWY „OPTIMA" PIOTR PRZYWARA, KRAKOWSKI KLUBU SPORTÓW
WROTKARSKICH – ROBERT DRACZ I HENRYK OLSZOWSKI TWORZĄCYCH
KOMITET ORGANIZACYJNY.
WYŻEJ WYMIENIONE ORGANIZACJE DZIAŁAJĄC WSPÓLNIE Z POLSKIM
ZWIĄZKIEM
SPORTÓW WROTKARSKICH, PROWADZĄ KLASYFIKACJĘ GENERALNĄ IV
PUCHARU
MAŁOPOLSKI WE WROTKARSTWIE SZYBKIM. PONADTO ZAJMUJĄ SIĘ
KOORDYNACJĄ ORAZ
ORGANIZACJĄ ZAWODÓW ZALICZANYCH DO TEJ KLASYFIKACJI.
GŁÓWNYM
CELEM
ZAWODÓW
JEST
POPULARYZACJA
WROTKARSTWA
SZYBKIEGO ORAZ PODNIESIENIE POZIOMU SPORTOWEGO DZIECI I MŁODZIEŻY
SZKOLNEJ W TEJ DYSCYPLINIE SPORTU .
Pucharu Małopolski We Wrotkarstwie Szybkim to jednocześnie zawody w randze
Mistrzostw Województwa Małopolskiego. Zawodnicy zdobywają Tytuł
Mistrza Województwa w kategoriach wiekowych z podziałem na dziewczęta i
chłopców. Zawody są organizowane pod patronatem Polskiego Związku Sportów
Wrotkarskich.
Mistrzem
Małopolski
może
zostać
tylko zawodnik Klubu
zarejestrowanego na terenie województwa Małopolskiego.

Sportowego

Komitet organizacyjny może zaprosić do współpracy inne kluby lub szkółki
wrotkarskie.
●

PUCHAR MAŁOPOLSKI DZIELI SIĘ NA:

Kategorię sportową, w której prawo startu maja wyłącznie zawodnicy
trenujący w klubach wrotkarskich i posiadających licencje zawodnicze
wydane przez Polski Związek Sportów Wrotkarskich,
Kategorię rekreacyjną, w której prawo startu maja wyłącznie uczestnicy
szkółek wrotkarskich, uczniowie szkół podstawowych, i ponadpodstawowych.
Każdy uczestnik chcący być sklasyfikowany w końcowej punktacji
generalnej Pucharu jest zobowiązany do wykupienia licencji
startowej.
Kategorie wiekowe:
Senior 2000 i starsi
Junior A (młodzieżowiec) 2001-2002
Junior B (Junior) 2003-2004
Kadet (Junior Młodszy) 2005-2006

Junior
Junior
Junior
Junior

●

C (Młodzik) 2007-2008
D 2009-2010
E 2011-2012
F 2013 i młodsi.

ZGŁOSZENIA:

Dokonują kluby wrotkarskie w kategorii sportowej oraz rodzice/opiekunowie w
kategorii rekreacyjnej. Zgłoszenia muszą być podpisane przez upoważnioną
osobę. Zgłaszający podają rok urodzenia zgłaszanego zawodnika, klub lub
szkołę. Każdy uczestnik Pucharu reprezentujący klub sportowy musi posiadać
aktualną licencję zawodniczą wydaną przez PZSW, lub aktualną legitymację
szkolną jeżeli zawodnik nie reprezentuje klubu sportowego. Każdy startujący
musi przedłożyć ważne badania lekarskie lub oświadczenie prawnego
opiekuna o braku przeciwwskazań do uprawiania wrotkarstwa szybkiego,
aktualne ubezpieczenie (klub składa oświadczenie o posiadaniu w/w
dokumentów). W/w dokumenty składa się jeden raz przed udziałem w
pierwszych zawodach sezonu. Za klub lub szkółkę zgłoszenia i opłaty zbiorczo
dokonuje trener lub opiekun grupy.
● OPŁATY I ZGŁOSZENIA DO ZAWODÓW:
Ustala się następujące opłaty:
Jednorazowa opłata 30 zł za wykupienie licencji startowej i wpisanie zawodnika
na listę uczestników IV Pucharu Małopolski we Wrotkarstwie Szybkim. Płatne
zbiorczo przez klub, szkółkę lub indywidualnie
przez zawodników
niezrzeszonych w klubach, najpóźniej w dniu rozegrania drugich zawodów.
Zawodnicy zgłoszeni do Pucharu po tym terminie, a deklarujący start w
kolejnych edycjach wnoszą w/w opłatę przed pierwszym swoim startem.
Zawody poprzednie nie będą mu wówczas zaliczone do punktacji. Wyłącznie
zawodnicy z wykupioną licencją startową, będą klasyfikowani w PUNKTACJI
GENERALNEJ. Zgłoszenie do punktacji generalnej IV Pucharu Małopolski we
Wrotkarstwie Szybkim dokonujemy tylko jeden raz.
Opłata za start w poszczególnych edycjach zawodów jest ustalana indywidualnie
przez organizatora zawodów.
ULGI:
Opłata za licencję startową jest zmniejszona dla drugiej osoby z rodzeństwa do
20 złotych, dla trzeciej do 10 złotych a czwarte i kolejne osoby z rodzeństwa
są zwolnione z tej opłaty.
Opłata ulgowa za start jednorazowy zależy od regulaminu organizatora zawodów.
Zgłoszenia do pojedynczych zawodów winny być dostarczone według regulaminu
i terminów ustalonych przez organizatora zawodów.
●

SPOSOBY ROZGRYWANIA KONKURENCJI:

W Pucharze odbędą się zawody w jeździe indywidualnej na czas (jeden,dwa
przejazdy lub więcej przejazdów) oraz zawody uliczne ze startu wspólnego.
Będą też zawody halowe w jeździe indywidualnej na czas lub w innej formie

jaką zaproponuje organizator. Zawody organizowane w terenie otwartym
będą miały zapewniony elektroniczny pomiar czasu urządzeniami RFID lub
pomiar na fotocele (w wyjątkowych przypadkach może być dokonany pomiar
czasu za pomocą stoperów ręcznych). Dokładne informacje będzie zawierał
załącznik do regulaminu – TERMINARZ ZAWODÓW. Poszczególne zawody
będą rozgrywane według wewnętrznych regulaminów sporządzonych przez
organizatorów zawodów. Oprócz klasyfikacji indywidualnej prowadzona będzie
klasyfikacja drużynowa (klubowa) w kategorii sportowej.

●

PUNKTACJA INDYWIDUALNA:

Zawodnicy po każdych zawodach będą klasyfikowani wg poniższej
tabeli:
Miejsc 1
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
e
Pkt.
100 95 90 85 80 75 70 65 60 55 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5

Zawodnicy, którzy uzyskali taki sam czas zostaną sklasyfikowani na tym samym
miejscu i otrzymują taką samą liczbę punktów. Przykład: Jeżeli 2 osoby
zostały sklasyfikowane na 3 miejscu to obie otrzymują 90 pkt. A kolejny
zawodnik zajmuje 5 miejsce i otrzymuje 80 pkt. Jeżeli zawody przewidują
większa ilość przejazdów niż jeden wówczas w celu ustalenia miejsca pod
uwagę będzie brany lepszy czas kolejnego przejazdu. Do indywidualnej
punktacji generalnej brane będą punkty z sześciu zawodów.
● PUNKTACJA ZESPOŁOWA KLUBÓW:
Do klasyfikacji liczone będą punkty uzyskane przez wszystkich startujących
zawodników danego klubu uzyskane w indywidualnej klasyfikacji
końcowej.
● NAGRODY:
PUNKTACJA GENERALNA:
Indywidualnie: za miejsca I – III puchary oraz dyplomy. W miarę pozyskania
środków finansowych nagrody rzeczowe. Za miejsca 4-6 medale oraz
dyplomy, a za miejsca 7-10 dyplomy.
Zespołowo:puchary i dyplomy dla klubów za miejsca I – III, dyplomy za
miejsca 4-10.
Za pojedyncze zawody: Trofea w pojedynczych zawodach ustala organizator
tych zawodów.

●

SPRAWY ORGANIZACYJNE:

∙ Sprzęt sportowy – bezpieczny i przygotowany do zawodów,
∙ Do startu dopuszczeni będą wyłącznie zawodnicy w kaskach,
∙ Zapowiedź zawodów zostanie rozesłana do wszystkich klubów na min. 7
dni przed datą planowanych zawodów.
∙ Odwołania i protesty przyjmuje organizator zawodów w terminie 15
minut po zakończeniu zawodów i wpłaceniu kaucji w wysokości ustalonej
przez organizatora.
∙ W przypadku złych warunków atmosferycznych, bądź innych nie
zależnych od organizatora ma on prawo do odwołania zawodów w dniu
poprzedzającym, a nawet w dniu zawodów mając na uwadze
bezpieczeństwo zawodników lub przeprowadzić je w innym terminie.
Decyzję podejmuje komitet organizacyjny.
∙ Zawody przeprowadzane będą zgodnie z regulaminem Pucharu.
∙ W przypadku przewrotki zawodnik może kontynuować jazdę jeżeli tylko pozwoli
mu na to stan zdrowia. Nie dopuszcza się w tej sytuacji powtórnego startu.
Jeżeli zawodnik nie ukończy wyścigu nie zostanie sklasyfikowany.
∙ Zawodnicy zgłoszeni przez dwa kluby jednocześnie nie będą dopuszczeni
do udziału w pucharze.
∙ Prawo interpretacji i zmiany regulaminu przysługuje tylko Komitetowi
Organizacyjnemu.
ZAWODNICY BIORĄ UDZIAŁ W ZAWODACH NA WŁASNĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ I
WŁASNE RYZYKO.
WYJAŚNIENIE:
Komitet Organizacyjny sprawuje nadzór nad całym cyklem zawodów.
Organizatorzy pojedynczych zawodów to takie instytucje, które
przeprowadzają zawody wrotkarskie wliczane do Pucharu Małopolski w
ramach swoich imprez, wprowadzając własny regulamin oraz opłaty
startowe.

ZAŁĄCZNIK NR 1
Terminarz zawodów na rok 2018:
Zawody nr 1:
31 kwietnia- Hala Sportowa w Szkole Podstawowej w Kłaju.
Zawody nr 2:
12 maja– Zawody w ramach XVI Biegu Skawińskiego w Skawinie
Zawody nr 3:
18.05.19 – Weekend Pełen Energii w Gorlicach
Zawody nr 4:
08 czerwca– Puszcza Niepołomicka – Kłaj
Zawody nr 5:
14 września– Centralny Ośrodek Sportu – Zakopane
Zawody nr 6:
22 września– Zawody Sportowe Pokonaj Focha VII
Zawody nr 7:
20 października– Hala Sportowa w Wieliczce.

Terminy zawodów nie są ostateczne i mogą ulec zmianie.

