
REGULAMIN NALEŻY POBRAĆ, WYDRUKOWAĆ I PODPISAĆ ORAZ DOSTARCZYĆ WRAZ Z OPŁATĄ 

STARTOWĄ DO BIURA ZAWODÓW DUAL SLALOM CONTEST W DNIU 21.07. 2019, W GODZINACH 

9.00-12.00. DOSTARCZENIE PODPISANEGO REGULAMINU ORAZ OPŁATY STARTOWEJ JEST 

WARUNKIEM KONIECZNYM WZIĘCIA UDZIAŁU W ZAWODACH.  

 

 

Regulamin zawodów DUAL SLALOM CONTEST Czarna Góra, 21.07.2019    

§1. Organizatorzy Zawodów. 

I Zawody organizowane są przez: Arek Bike Camp, Arkadiusz Perin z siedzibą w Ustroniu, ul. Lipowa 

59. Partnerem zawodów jest Czarna Góra Resort oraz administrator Bike Parku Czarna Góra. 

II Organizator zawodów: info@arekbikecenter.com, 512 839 742 

III Zawody odbędą się w dniu 21.07.2019 w Bike Park Czarna Góra, Stary Gierałtów 6a, 57-550 Czarna 

Góra Sienna.  

Początek przejazdów eliminacyjnych przewidziany jest na godzinę 12.00. Starty odbędą się wg 

kategorii startowych: dziewczynki (od najmłodszych), kobiety, chłopcy (od najmłodszych), mężczyźni. 

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu zawodów z przyczyn od niego niezależnych ( 

warunki  pogodowe uniemożliwiające bezpieczne przeprowadzenie zawodów).  

 IV. Miejsce zawodów:  

Tor DUAL SLALOM na terenie Bike Park Czarna Góra. 

§.2. Uczestnicy: 

I.W zawodach może wziąć udział 100 zawodników podzielonych na kategorie wiekowe (z licencją 

PZKol, zawodnicy nielicencjonowani, zrzeszeni  albo niezrzeszeni w klubach sportowych) używających 

w trakcie Zawodów odpowiedniego sprzętu t.j. roweru  górskiego ze sprawnymi hamulcami, kasku 

oraz rękawiczek. W przypadku osób niepełnoletnich obowiązkowe są również ochraniacze kolan, 

łokci oraz kręgosłupa. Jednocześnie Organizator Zawodów zaleca używania ochraniaczy tych części 

ciała także osobom pełnoletnim.                                                                                    

II. Zgłoszenia Zawodników przyjmowane będą poprzez stronę internetową: WWW.race-timing.pl do 

dnia: 20.07.2019 do godz. 20:00, a także na miejscu w dzień zawodów, od godziny 9.00 do godziny 

12.00 w Biurze Zawodów. Biuro zawodów mieścić się będzie przy dolnej stacji wyciągu EFKA w Bike 

Parku Czarna Góra. Koszt pakietu startowego, tzw. wpisowe, wynosi 40,00 złotych od osoby. Opłata 

startowa od wszystkich zawodników, również tych zarejestrowanych przez stronę internetową, 

pobierana będzie w Biurze Zawodów w dniu zawodów, w godzinach 9.00-12.00. Opłata startowa nie 

pokrywa kosztów biletów na wyciąg.  

 III. O kolejności na liście zgłoszeń decyduje kolejność (chwila) zgłoszenia.                                 

 IV. Do udziału w zawodach dopuszcza się tych ze zgłoszonych Zawodników, którzy do dnia 21.07. 

2019, do godziny 12.00 dokonali wpłaty opłaty startowej w biurze zawodów.  

V. Zawody rozgrywane będą w 8 kategoriach wiekowych : 

CHŁOPCY: 

mailto:info@arekbikecenter.com


1. Do 8 roku życia (do rocznika 2011) 

2. Od 9 do 12 roku życia (roczniki 2010 – 2007) 

3. Od 13 do 16 roku życia (roczniki 2006 – 2003) 

MĘŻCZYŹNI: 

1. OPEN – powyżej 16 roku życia (rocznik 2002 i starsze) 

Dziewczynki: 

1. Do 8 roku życia (do rocznika 2011) 

2. Od 9 do 12 roku życia (roczniki 2010 – 2007) 

3. Od 13 do 16 roku życia (roczniki 2006 – 2003) 

KOBIETY: 

1. OPEN – powyżej 16 roku życia (rocznik 2002 i starsze) 

 

WARUNKIEM OTWARCIA KATEGORII WIEKOWEJ JEST UDZIAŁ CO NAJMNIEJ 4 ZAWODNIKÓW TEJ 

KATEGORII. 

 

 

§.4. Biuro Zawodów: 

Biuro Zawodów: oznakowane stanowisko przy dolnej stacji wyciągu EFKA, na terenie Bike Park Czarna 

Góra, czynne 21.07.2019, w godzinach 9.00 – 12.00 

 

§. 5. Klasyfikacja: 

A. Slalom rozgrywany w dwóch etapach:  

1. Eliminacje - przejazdy rozegrane na tej samej trasie na czas.  

O przejściu do finału decyduje kolejność miejsc według osiągniętego czasu. Z eliminacji do 

finałów awansuje odpowiednio 8, 16, lub 32 osoby. Zasady rozgrywania finałów w przypadku: 

a) 8 – osób: 1-8, 4-5, 3-6, 2-7 (Pierwszy zawodnik eliminacji z ósmym, czwarty zawodnik 

eliminacji z piątym…)  

b) 16 – osób: 1-16, 9-8, 5-12, 13-4, 3-14, 11-6, 7-10, 15-2  

c) 32 – osób: 1-32, 17-16, 9-24, 25-8, 5-28, 21-12, 13-20, 29- 4, 3-30, 19-14, 11-22, 27- 6, 7-

26, 23-10, 15-18, 31-2  

2. Finał - Zawody polegają na tym, że na stoku ścigają się równocześnie dwaj zawodnicy, 

jadący na tak samo ustawionej trasie (lub jak najbardziej zbliżonej do siebie trasie). Trasa 

przejazdu wyznaczona jest za pomocą tyczek. Przejazdy finałowe rozgrywane są w systemie 

pucharowym w dwóch biegach dla każdej z par. W drugim biegu następuje zamiana tras. O 

wygranej decyduje suma różnic w obu biegach. Czas karny dla obu biegów finałowych 

ustalony zostanie po eliminacjach. Czas karny otrzymuje się w przypadku większej różnicy 



pomiędzy czasami konkurujących zawodników na mecie niż ustalony czas karny, 

dyskwalifikacji zawodnika lub nieukończenia biegu. 

 §.6.Nagrody: 

I. Zawodnicy, którzy zajęli miejsca od 1 do 3 w poszczególnych kategoriach otrzymają 

puchary lub medale i dyplomy .  

II. Organizator przewiduje dodatkowe nagrody-niespodzianki. 

§. 7. Ceremonia dekoracji: 

I. Ceremonia dekoracji odbędzie się ok. godziny 18.00 w dniu zawodów przy dolnej stacji wyciągu 

EFKA odrębnie dla każdej kategorii.   

II. Do dekoracji mają obowiązek zgłosić się następujący zawodnicy w każdej kategorii wiekowej: 

- 1 - zwycięzca 

- 2—gi zawodnik  

- 3—ci zawodnik 

III. W przypadku nie zgłoszenia się do dekoracji Zawodnika, o jakim mowa powyżej w pkt. II 

Organizator Zawodów nie przesyła nagród, w tym pucharu lub dyplomu i medalu. 

§. 8. Trasa: tor DUAL SLALOM  na terenie Bike Park Czarna Góra 

§. 9. Obowiązkowe wyposażenie: sprawny technicznie rower z dwoma działającymi hamulcami. 

Zawodnik musi posiadać kask oraz rękawiczki. W przypadku niepełnoletnich obowiązkowe są 

dodatkowo ochraniacze kolan, łokci oraz kręgosłupa. W przypadku osób pełnoletnich organizator 

zaleca stosowanie ochraniaczy tych części ciała.  

§. 10. Skład komisji sędziowskiej:  Sędzia Główny : Arkadiusz Perin, Sędzia: Krzysztof Pawlusiak 

§. 11. Pomoc medyczna: na miejscu zawodów obecny będzie ratownik medyczny 

§. 12. Wyniki: 

Wyniki z każdej kategorii będą publikowane w wersji papierowej do zakończenia Zawodów, a po ich 

zakończeniu  na stronie wydarzenia Dual Slalom Contest na fanpage’u ABC – Arek Bike Center oraz 

Bike Park Czarna Góra na Facebook’u. 

§. 13. Postanowienia końcowe: 

I We wszystkich sprawach nie objętych regulaminem decyduje Sędzia Główny w porozumieniu z 

Organizatorem Zawodów. Rozstrzygnięcia wszelkich trybunałów są wyłączone. 

 II. Wszelkie dodatkowe informacje/komunikaty umieszczone zostaną na tablicy obok Biura 

Zawodów.  

III. Integralną część niniejszego Regulaminu stanowi poniższe Oświadczenie. 

 

Dokonując zgłoszenia na zawody DUAL SLALOM CONTEST poprzez formularz elektroniczny lub w 

Biurze zawodów oświadczam, że: 



1. biorę udział w zawodach DUAL SLALOM CONTEST odbywających się w dniu 21.07.2019 w Bike 

Parku Czarna Góra na własną odpowiedzialność, 

2. zapoznałem/am się z trasą Zawodów i jestem świadomy/a zagrożeń wynikających z uczestnictwa w 

Zawodach, 

3. nie będę wnosił/a z tytułu zdarzeń losowych, w tym szkód, mogących mieć miejsce lub powstałych 

podczas trwania lub w związku z  zawodami DUAL SLALOM CONTEST żadnych roszczeń w stosunku do 

Organizatora Zawodów 

4. posiadam ważne ubezpieczenie w zakresie następstw od nieszczęśliwych wypadków, kosztów 

leczenia oraz kontuzji sportowych 

5. mój stan zdrowia pozwala na uczestnictwo w zawodach sportowych, bez ryzyka utraty zdrowia 

bądź życia 

6. posiadam sprawny technicznie sprzęt wymagany przez Organizatora Zawodów  oraz  

zabezpieczenie tj. kask, i rękawiczki, a w przypadku osób niepełnoletnich również ochraniacze łokci, 

kolan oraz kręgosłupa 

 7. ponoszę wyłączną odpowiedzialność za powstałe u mnie lub w związku z moim działaniem lub 

zaniechaniem u osób trzecich kontuzje, naruszenie zdrowia (rozstrój lub uszczerbek zdrowia) lub 

utratę życia spowodowane przeze mnie w związku lub w trakcie Zawodów, w tym w szczególności w  

wyniku niezachowania należytej ostrożności podczas udziału  w zawodach 

8. będę stosował/a się do poleceń sędziów  i obsługi zawodów 

9. nie jestem pod wpływem alkoholu, środków psychoaktywnych bądź innych substancji o podobnym 

działaniu lub mogących spowodować  niekorzystny wpływ na zdolność oceny sytuacji i ryzyka 

wynikającego z uczestnictwa w zawodach, oraz nie będę znajdował/a się pod ich wpływem w 

momencie startu w zawodach  

10. zapoznałem/am się z regulaminem zawodów DUAL SLALOM CONTEST i zobowiązuję się do jego 

przestrzegania.             

11. Niniejsze oświadczenia składam jako rodzic/opiekun prawny małoletniego  

…………………………………………………..                                                                                               

 

Wyrażam zgodę na:                                                                                                                                               

1. Publikację materiałów audiowizualnych zarejestrowanych podczas zawodów DUAL SLALOM 

CONTEST z moim udziałem/udziałem mojego dziecka w tym mojego wizerunku/wizerunku mojego 

dziecka w środkach masowego przekazu oraz materiałach Organizatora 

2. przechowywanie, przetwarzanie i wykorzystywanie moich danych osobowych przez Organizatora 

Zawodów wyłącznie pod potrzeby przedmiotowych zawodów.  

 

...........................                                                  .......................................................                                                          

miejscowość i data                                   podpis zawodnika lub rodziców lub opiekunów prawnych 


