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05.02.2023 (niedziela), godz. 10:00,  

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

 

1. Celem imprezy jest: 

− popularyzacja i upowszechnianie łyżwiarstwa jako formy rekreacji ruchowej, 

− propagowanie zdrowego i aktywnego trybu życia, 

− stworzenie możliwości sprawdzenia umiejętności w rywalizacji sportowej. 

2. Organizatorem imprezy jest Oleśnicki Klub Hokejowy ”Orły”. 

3. Impreza jest otwarta, z podziałem startujących na kategorie oraz wg płci:  

skrzaty wiek: 0 - 7 rocznik: 2016 - 2023 - 1 okrążenie 

żaki wiek: 8 - 10 rocznik: 2013 - 2015 - 1 okrążenie 

młodziki wiek: 11 - 14 rocznik: 2009 - 2012 - 2 okrążenia 

juniorzy wiek: 15 - 19 rocznik: 2004 - 2008 - 2 okrążenia 

juniorzy starsi wiek: 20 - 29 rocznik: 1994 - 2003 - 2 okrążenia 

seniorzy młodsi wiek: 30 - 39 rocznik: 1984 - 1993 - 2 okrążenia 

seniorzy wiek: 40 - 49 rocznik: 1974 - 1983 - 2 okrążenia 

seniorzy starsi wiek: 50 - 100 rocznik: 1923 - 1973 - 2 okrążenia 

4. Zawodnicy biorący udział w imprezie nie są ubezpieczeni przez organizatora rozgrywek, tym 
samym biorą w nich udział na własną odpowiedzialność. Zaleca się ubezpieczenie NNW we 
własnym zakresie. Organizator oraz sędziowie nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne 
wypadki, kontuzje, urazy oraz uszczerbki na zdrowiu zaistniałe przed, w trakcie i po zawodach. 

5. W trakcie startu, nie zaleca się noszenia okularów, biżuterii itp., które mogłyby zagrażać 
zdrowiu osób startujących w wyścigu. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody 
powstałe w wyniku niedostosowania się do niniejszego zalecenia.  

6. Zawodnicy biorący udział w zawodach muszą posiadać ze sobą dokument potwierdzający ich 
tożsamość. 

7. Uczestnicy poniżej 18 roku życia zobowiązani są dodatkowo do posiadania pisemnej zgody 
rodzica/opiekuna prawnego na start w zawodach, której wzór stanowi Załącznik nr 1.  

8. Udział w zawodach, wraz z możliwością wypożyczenia łyżew oraz kasku w zakresie dostępnym 
w ATOL, jest bezpłatny. 

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

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

11. Organizator nie dopuści do zawodów osób, które mogą wskazywać stan po spożyciu alkoholu 
bądź innych używek i/lub stanowią swoim zachowaniem zagrożenie dla innych uczestników.  

12. Podczas zawodów oprócz Regulaminu zawodów obowiązują: Regulamin ogólny obiektu OKR 
Atol Sp. z o.o. ul. Spacerowa 20, 56-400 Oleśnica, Regulamin lodowiska i wypożyczalni sprzętu 
OKR Atol Sp. z o.o. oraz wytyczne dot. Covid-19. 

13. Każdy zawodnik otrzymuje transponder umożliwiający skorzystanie z szafki, z którego 
zobowiązany jest rozliczyć się do godz. 14:00. W przypadku przekroczenia podanej godziny, 
jest on zobowiązany uregulować opłatę wg obowiązującego cennika ATOL. 

14. System rywalizacji: 

a) Zawodnicy rywalizują we wskazanych kategoriach wiekowych. 
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b) W przypadku braku zgłoszenia co najmniej 4 zawodników w danej kategorii jej start zostanie 
połączony 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 zajętego miejsca w serii). 

f) Do wyścigu finałowego zostaje wybranych 8 zawodników z najlepszymi czasami spośród wyników 
uzyskanych w kategoriach 2-okrążeniowych (bez podziału na płeć). 

g) Wyścig finałowy odbywa się na 3 okrążenia w dwóch seriach po 4 zawodników. 

h) Wynik finału ustalany jest na podstawie osiągniętych czasów. 

15. Sędziowie: 

Organizator zapewnia sędziów do przeprowadzenia poszczególnych biegów.  

16. Nagrody:  

a) Zdobywcy miejsc 1-3 rywalizacji w poszczególnych kategoriach otrzymują medale, nagrody 
i dyplomy. 

17. Zapisy:  

a) Zgłoszenie uczestnictwa przyjmowane będzie w Biurze Zawodów w dniu imprezy tj. 05.02.2023 w 
godzinach od 8:30 do godziny 09:50. 

b) Dane wymagane do przyjęcia zgłoszenia: IMIĘ, NAZWISKO, ROK URODZENIA, PODPIS 
UCZESTNIKA.  

c) Osoby niepełnoletnie, zobowiązane są do przedłożenia pisemnej zgody rodziców, zgodnie z 
punktem 7. niniejszego Regulaminu. 

18. Inne postanowienia:  

a) Uczestnictwo w zawodach jest równoznaczne z akceptację niniejszego Regulaminu, 
potwierdzeniem braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału oraz wyrażeniem przez 
uczestników zgody na publikację wizerunku na materiałach związanych z realizacją imprezy. 

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

c) Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Systemu rywalizacji, o którym mowa w punkcie 14. 
niniejszego Regulaminu z uwagi na ilość zgłoszonych uczestników oraz ewentualne zróżnicowanie 
wiekowe.  

d) Sprawy sporne lub nieujęte w Regulaminie rozstrzyga Sędzia / Organizator. 
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Załącznik nr 1 

 

………………………………………………………………………………… ………………………….. 
Imiona i nazwiska rodziców / opiekunów prawnych*)                                                                                     miejscowość, data 

………………………………………………………………………………… 
Adres zamieszkania 

……………………………………………………………………………….. 
Telefon kontaktowy 

 
My niżej podpisani wyrażamy zgodę na udział w Otwartych Mistrzostwach 
Oleśnicy w Jeździe Szybkiej na Lodzie w dn. 05.02.2023r 
 
dziecka ……………………………………………………………… ur. ……………………………………….. 

imię i nazwisko dziecka,                                                      data urodzenia: dzień-miesiąc-rok 

 
Oświadczamy, że ww. dziecko nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w wymienionej imprezie o charakterze 
sportowym. 
Oświadczamy zapoznanie się i zaakceptowanie Regulaminu imprezy dostępnego na www.orlyolesnica.pl  
Wyrażamy zgodę na przetwarzanie naszych i naszego dziecka danych osobowych zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o 
Ochronie Danych Osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2016r. poz. 922) oraz RODO, na potrzeby realizacji Otwartych 
Mistrzostwach Oleśnicy w Jeździe Szybkiej na Lodzie. 
 
 

……………………………………………………………………………………………………………………… 
                                                                  data i czytelne podpisy rodziców / opiekunów prawnych *) 

*) niepotrzebne skreślić  
 

http://www.orlyolesnica.pl/

