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29.08.2021, godz.9.00 zapisy / 10.00 start zawodów

Tereny miejskie „Nad Stawami” w Oleśnicy, ul. Spacerowa

1. Organizator: Oleśnica Na Rolkach, Oleśnicki Klub Hokejowy

2. Wyścigi zostaną rozegrane ze startu przy amfiteatrze.

3. Turniej jest otwarty, z podziałem startujących na

kategorie bez podziału na płeć:

hulajnogi wiek: 0 - 6 rocznik: 2015 - 2021 - 200 metrów

hulajnogi wiek: 7 - 10 rocznik: 2010 - 2015 - 200 metrów

nartorolki wiek: 0 117 rocznik: 1900 2017 1 okrążenie

rolki szybkie 10km wiek: 0 117 rocznik: 1900 2017 8 okrążeń

oraz wg płci:

skrzaty wiek: 0 - 6 rocznik: 2015 - 2021 - 200 metrów

dzieciaki wiek: 7 - 9 rocznik: 2012 - 2015 - 1 okrążenie

juniorzy młodsi wiek: 10 - 12 rocznik: 2009 - 2011 - 1 okrążenie

juniorzy wiek: 13 - 15 rocznik: 2006 - 2008 - 1 okrążenie

juniorzy starsi wiek: 16 - 18 rocznik: 2003 - 2005 - 1 okrążenie

seniorzy młodsi wiek: 19 - 30 rocznik: 1991 - 2002 - 1 okrążenie

seniorzy wiek: 31 - 50 rocznik: 1971 - 1990 - 1 okrążenie

seniorzy starsi wiek: 51 - 117 rocznik: 1900 - 1970 - 1 okrążenie

4. Rozpoczęcie wyścigów o godzinie 10.00 w poszczególnych kategoriach.

5. Uczestnik może startować w eliminacjach tylko  w jednej kategorii wiekowej.

6. Wyścig główny rozpocznie się 15 minut po zakończeniu wyścigów w kategoriach oraz wyścigu na
rolkach szybkich na 10 km około 13.00.

7. Dystans:

*     200 m dla hulajnóg do 10 roku życia oraz do 6 roku życia na rolkach

* jedno okrążenie 1250 m – po trasie asfaltowej wokół stawów – dla pozostałych kategorii osobno,

* wyścig rolek szybkich 10 km - 8 okrążeń wokół stawów. Wyścig ma charakter open bez podziału
na wiek.

* wyścig główny - „WIELKA OLEŚNICKA” - 5 km – 4 okrążenia wokół stawów

8. Zawodnicy startują na własną odpowiedzialność i potwierdzają brak przeciwwskazań lekarskich na
stosownym oświadczeniu. W przypadku osób niepełnoletnich oświadczenie wypełnia opiekun.

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

10. Każdy uczestnik zawodów jest zobowiązany do używania kasku i ochraniaczy.

11. Ze względu na amatorski charakter imprezy obowiązuje średnica kół nie większa niż 90mm. Do
wyścigu rolek szybkich organizator dopuszcza tylko uczestników poruszających się na rolkach o
średnicy kół od 90 mm w górę.

12. Organizator nie dopuści do zawodów osób, które są pod wpływem alkoholu bądź innych używek i/lub
stanowią zagrożenie dla innych uczestników turnieju lub nie posiadają odpowiedniego sprzętu
ochronnego.
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13. Dla osób towarzyszących zawodnikom i innych widzów zostanie przygotowane miejsce do kibicowania,
z którego będą mogli skorzystać bezpłatnie.

14. System rywalizacji:

a. Zawodnicy rywalizują we wskazanych kategoriach.

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 6 zawodników, przydzielonych w sposób losowy.

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

f. Do wyścigu finałowego Wielka Oleśnicka na rolkach zostanie wybranych po 2 zawodników z
najlepszymi czasami spośród wyników uzyskanych we wszystkich kategoriach wiekowych od
junior młodszy w górę. Zawodnik musi wyrazić wolę wzięcia udziału w tym wyścigu.

(warunkiem startu osoby nieletniej jest odpowiednio wypełniona zgoda rodzica/opiekuna)

g. Wyścig finałowy odbywa się na 4 okrążenia (5 km).

h. Wyniki finału ustalany jest na podstawie osiągniętych czasów.

15. Sędziowie:

Organizator zapewnia sędziów do przeprowadzenia poszczególnych biegów.

16. Nagrody:

a. Zdobywcy miejsc 1-3 w poszczególnych kategoriach otrzymują medale, dyplomy i drobne
upominki.

b. Zdobywcy miejsc 1-3 (kobiet i mężczyzn) w wyścigu finałowych otrzymują puchary i dyplomy.

c. Zdobywcy miejsc 1-3 w kategorii rolek szybkich otrzymują puchary i dyplomy.

17. Zapisy:

a. Zgłoszenia elektroniczne przyjmowane są do 28.08.2021 do godz. 12:00 na stronie:
https://b4sportonline.pl/Olesnicka_Rolka

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

b. Zgłoszenie uczestnictwa jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu zawodów.

c. W dniu mistrzostw od godz. 9.00 do godz. 9.30 w Biurze Zawodów przy amfiteatrze nad
oleśnickimi stawami należy potwierdzić swoje uczestnictwo oraz dostarczyć wypełnioną
zgodę opiekuna prawnego.

18. Inne postanowienia:

a. Udział w imprezie jest bezpłatny.

b. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania imprezy lub zmiany jej terminu np. z powodu
warunków atmosferycznych.

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

d. Zdjęcia z wizerunkami uczestników mogą być publikowane na stronie internetowej
organizatora lub wykorzystane w celach promocyjnych imprezy. Udział w imprezie jest
jednoznaczny z zezwoleniem na ich publikację.

e. Poprzez podpisanie oświadczenia o starcie w imprezie na własną odpowiedzialność każdy
uczestnik potwierdza zapoznanie się z powyższym regulaminem oraz jego akceptację,
jednocześnie potwierdzając brak przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w zawodach.

f. Interpelacja niniejszego regulaminu należy do Organizatora.

https://b4sportonline.pl/Olesnicka_Rolka

