
REGULAMIN 

IV OTWARTE MISTRZOSTWA OLEŚNICY  
W JEŹDZIE SZYBKIEJ NA LODZIE 

 

30.11.2019 godz. 10:00,  

lodowisko OKR Atol Sp. z o.o., Oleśnica, ul. Spacerowa 20 

 

1. Turniej jest otwarty, z podziałem startujących na kategorie oraz wg płci:  

Skrzaty dz i chł wiek: 0 - 6 rocznik: 2011 - 2017 - 1 okrążenie 
Dzieciaki dz wiek: 7 - 9 rocznik: 2008 - 2010 - 1 okrążenie 
Dzieciaki chł wiek: 7 - 9 rocznik: 2008 - 2010 - 1 okrążenie 
Juniorki młodsze wiek: 10 - 12 rocznik: 2005 - 2007 - 2 okrążenia 
juniorzy młodsi wiek: 10 - 12 rocznik: 2005 - 2007 - 2 okrążenia 
juniorki wiek: 13 - 15 rocznik: 2002 - 2004 - 2 okrążenia 
juniorzy wiek: 13 - 15 rocznik: 2002 - 2004 - 2 okrążenia 
Juniorki starsze wiek: 16 - 18 rocznik: 1999 - 2001 - 2 okrążenia 
juniorzy starsi wiek: 16 - 18 rocznik: 1999 - 2001 - 2 okrążenia 
Seniorki młodzse wiek: 19 - 30 rocznik: 1987 - 1998 - 2 okrążenia 
seniorzy młodsi wiek: 19 - 30 rocznik: 1987 - 1998 - 2 okrążenia 
seniorki wiek: 31 - 50 rocznik: 1967 - 1986 - 2 okrążenia 
seniorzy wiek: 31 - 50 rocznik: 1967 - 1986 - 2 okrążenia 
Seniorki starsze wiek: 51 - 60 rocznik: 1959 - 1966 - 2 okrążenia 
seniorzy starsi wiek: 51 - 60 rocznik: 1959 - 1966 - 2 okrążenia 
Oldbojki  wiek:   61+    rocznik: 1958  starsi  1 okrążenie 
Oldboje                                           wiek:   61+    rocznik: 1958  starsi  1 okrążenie 

 

2. Zawodnicy startują na własną odpowiedzialność. Dokonanie zapisu jest 
równoznaczne z akceptacją Regulaminu oraz potwierdzeniem braku przeciwskazań 
zdrowotnych do udziału w zawodach. 

3. Uczestnicy poniżej 18 roku życia zobowiązani są dodatkowo do posiadania pisemnej 
zgodę rodzica/opiekuna prawnego na start w zawodach.  

4. Udział w zawodach jest bezpłatny. Organizator zapewnia możliwość bezpłatnego 
wypożyczenia łyżew oraz kasku w zakresie dostępnym w ATOL. 

5. Każdy uczestnik zawodów jest zobowiązany do używania kasku i rękawic. 

6. Ze względu na amatorski charakter imprezy i bezpieczeństwo uczestników 
obowiązuje zakaz jazdy w panczenach. 

7. Organizator nie dopuści do zawodów osób, które są pod wpływem alkoholu bądź 
innych używek i/lub stanowią swoim zachowaniem zagrożenie dla innych 
uczestników.  

8. Podczas zawodów oprócz regulaminu zawodów obowiązują: Regulamin ogólny 
obiektu OKR Atol Sp. z o.o. ul. Spacerowa 20, 56-400 Oleśnica, oraz Regulamin 
lodowiska OKR Atol Sp. z o.o. 
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9. Każdy zawodnik otrzymuje transponder umożliwiający skorzystanie z szafki, z którego 
zobowiązany jest rozliczyć się do godz. 14:00. W przeciwnym przypadku jest on 
zobowiązany uregulować opłatę wg obowiązującego cennika ATOL. 

10. Dla osób towarzyszących zawodnikom i innych widzów zostanie przygotowane 
miejsce do kibicowania, z którego będą mogli skorzystać bezpłatnie. 

11. System rywalizacji: 

a) Zawodnicy rywalizują we wskazanych kategoriach wiekowych. 

b) W przypadku braku zgłoszenia co najmniej 4 zawodników w danej kategorii zostanie ona 
połączona z kategorią sąsiednią (mniej liczną). 

c) Rywalizacja w poszczególnych kategoriach odbywa się systemem „serii na czas”. 

d) W każdej serii startuje 4 zawodników, przydzielonych w sposób losowy. 

e) Klasyfikacja miejsc w kategorii następuje na podstawie osiągniętych czasów przejazdu 
zawodników danej kategorii (niezależnie od miejsc w serii). 

12. Sędziowie: 

Organizator zapewnia sędziów do przeprowadzenia poszczególnych biegów.  

13. Nagrody:  

a) Zdobywcy miejsc 1-3 rywalizacji w poszczególnych kategoriach otrzymują dyplomy. 

14. Zapisy:  

a) Zgłoszenia elektroniczne przyjmowane są do 28.11.2019 do godz. 20:00 na stronie: 
www.orlyolesnica.pl 

b) Zgłoszenia w dniu zawodów od godziny 8:00 do 9:45 

c) Należy podać następujące dane: imię i nazwisko, płeć, data urodzenia, numer telefonu 
kontaktowego, e-mail, adres zamieszkania, w przypadku nieletnich dane opiekuna 
prawnego.  

d) Zgłoszenie uczestnictwa jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu zawodów. 

e) W dniu mistrzostw od godz. 08:00 do godz. 09:45 w Biurze Zawodów przy lodowisku 
należy potwierdzić swoje uczestnictwo oraz dostarczyć wypełnioną zgodę opiekuna 
prawnego. 

15. Inne postanowienia:  

a) Uczestnictwo w zawodach jest równoznaczne z akceptację regulaminu oraz wyrażeniem 
przez uczestników zgody na publikację wizerunku na materiałach związanych z realizacją 
zajęć, w tym na przekazywaniu ich jednostkom współfinansującym do wykorzystania. 

b) Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu – zwłaszcza w przypadku braku 
gotowości technicznej lodowiska. 

c) W sprawach spornych lub nie ujętych w regulaminie decyduje Organizator. 

http://www.orlyolesnica.pl/

