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Regulamin zawodów  

DUAL SLALOM STROMO CONTEST 

MYŚLENICE  

 Sobota, 30.10.2021 r. 

§1. Organizatorzy Zawodów.  

I. Zawody organizowane są przez: Myślenickie Stowarzyszenie Rowerowe 

STROMO, ul. Zdrojowa 133a, Myślenice 32-400,  

II. Partnerem zawodów jest Miasto i Gmina Myślenice. 

III. Organizator zawodów: Myślenickie Stowarzyszenie Rowerowe STROMO 

Zawody odbędą się w dniu 30.10.2021 r. w Myślenicach, przy ul. Jodłowa 1F, Zarabie - 
Myślenice stok pod kolejką Jedynką na terenie Sport Arena Myślenice. 
Początek przejazdów eliminacyjnych przewidziany jest na godzinę 12.00. Starty odbędą się 

wg kategorii startowych: Dziewczynki od najmłodszych, chłopcy od najmłodszych. 

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

niezależnych (warunki pogodowe uniemożliwiające bezpieczne przeprowadzenie zawodów).  

§2. Miejsce zawodów:  
Tor DUAL SLALOM na stoku w Myślenicach, przy ul. Jodłowa 1F, Zarabie – Myślenice, stok 
pod kolejką Jedynką na terenie Sport Arena Myślenice. 

§3. Uczestnicy:  
W zawodach może wziąć udział 100 zawodników podzielonych na kategorie wiekowe 

dziewcząt i chłopców; 

 od 6 do 9 lat (rocznik 2012-2015), 

 od 10 do 12 lat (roczniki 2009-2011), 

 od 13 do 16 lat (roczniki 2005-2008). 

używających w trakcie Zawodów odpowiedniego sprzętu tj. roweru górskiego ze sprawnymi 

hamulcami, kasku, ochraniaczy 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.  

§4. Zgłoszenia: 
Zgłoszenia zawodników przyjmowane będą poprzez stronę internetową: 
www.race-timing.pl do dnia: 29.10.2021 do godz. 20:00.  

Nie ma możliwości zapisów na miejscu i w dniu zawodów!!!!!!!! 

Na miejscu w biurze zawodów, będzie możliwość odebrania numeru startowego. 

§5. Biuro zawodów mieścić się będzie przy dolnej stacji wyciągu w Myślenicach, przy 
ul. Jodłowa 1F, Zarabie – Myślenice, stok pod kolejką Jedynką na terenie Sport Arena 
Myślenice.  
Koszt pakietu startowego, tzw. wpisowe, wynosi 50,00 złotych od osoby. 

Opłatę startową należy uiścić przy rejestracji na stronie www.race-timing.pl . 
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§6. O kolejności na liście startowej, decyduje kolejność zgłoszenia.  

WARUNKIEM OTWARCIA KATEGORII WIEKOWEJ JEST UDZIAŁ CO NAJMNIEJ 
4 ZAWODNIKÓW TEJ KATEGORII. 

§7. Klasyfikacja:  
Slalom rozgrywany jest w dwóch etapach:  

1. Eliminacje – jeden przejazd na tej samej trasie na czas.  

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

finałów awansują odpowiednio 4, 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, itd.)  

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  

W przypadku braku zgłoszeń 4 zawodników w danej kategorii wiekowej kategorie zostaną 

połączone dotyczy również kategorii chłopców i dziewczynki  

2. Finał – polega 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. 

Biegi w poszczególnych kategoriach, rozgrywane są w systemie pucharowym w dwóch 

biegach dla każdej z par. W drugim biegu następuje zamiana tras, przez zawodników.  

 O wygranej decyduje suma różnic czasu w obu biegach.!!!!  

W przypadku remisu zawodników o zwycięstwie  decyduje dodatkowy przejazd, 
zawodnik z lepszym czasem eliminacyjnym wybiera tor. 
 

§8. Nagrody:  

1. Zawodnicy, którzy zajęli miejsca od 1 do 3 w poszczególnych kategoriach otrzymają 
nagrody- dyplomy. 

2. Organizator przewiduje dodatkowe nagrody – niespodzianki, które zostaną 
wylosowane wśród zawodników po ukończeniu zawodów i oddaniu przez 
zawodników numerów startowych.  

Ceremonia dekoracji:  

1. Ceremonia dekoracji odbędzie się do 60 min. po ukończeniu zawodów; 
dokładna informacja zostanie podana przez organizatora zawodów; 
miejsce: meta zawodów.  

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

1 – zwycięzca, 

2-gi zawodnik, 

3-ci zawodnik. 

3. W przypadku nie zgłoszenia się do dekoracji Zawodnika, o jakim mowa 
powyżej w pkt. II Organizator Zawodów nie przesyła nagród. 

§9. Trasa: tor DUAL SLALOM na terenie Sport Arena Myślenice stok obok kolejki 

jedynki na górę Chełm, ul. Jodłowa 1F, Zarabie – Myślenice. 

 

§10. Obowiązkowe wyposażenie: sprawny technicznie rower z dwoma działającymi 

hamulcami. Zawodnik musi posiadać kask i rękawiczki. W przypadku niepełnoletnich 
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obowiązkowe są dodatkowo ochraniacze kolan, łokci oraz kręgosłupa. W przypadku osób 

pełnoletnich organizator zaleca stosowanie ochraniaczy tych części ciała.  

§11. Skład komisji sędziowskiej: Sędzia Główny : Śliwa Michał , Sędzia: Panek Marcin. 

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

 

Wyniki:  

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

a po ich zakończeniu na stronie wydarzenia na Facebook’u oraz na stronie rejestracji do 

zawodów: www.race-timing.pl. 

W trakcie zawodów wyniki LIVE – link na stronie zawodów https://www.race-

timing.pl/pl/zawody/172/ 

 

§13. Postanowienia końcowe: 

I. We wszystkich sprawach nieobjętych 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.  

§14. RODO   

Każdy zawodnik zobowiązany jest do zapoznania się i podpisania oświadczenia RODO.   

  

Dokonując zgłoszenia na zawody DUAL SLALOM CONTEST poprzez formularz 

elektroniczny oświadczam, że:  

  

1. Biorę udział w zawodach Dual Slalom Stromo Contest Myślenice 2021 odbywających 

się w dniu 30.09.2021 w Myślenicach 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 Stromo Contest 

Myślenice 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 Dual Slalom Stromo 

Contest Myślenice 2021. 

www.race-timing.pl
https://www.race-timing.pl/pl/zawody/172/
https://www.race-timing.pl/pl/zawody/172/
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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 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 

Stromo Contest Myślenice 2021 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, rodziców lub opiekunów prawnych  

  

 

 

 

 

 

    Chłopcy: 

1. Od 6 do 9 roku życia (roczniki 2015-2012) 
2. Od 10 do 12 roku życia (roczniki 2011-2009) 
3. Od 13 do 16 roku życia (roczniki 2008-2005)  

Dziewczynki:  
1. Do 9 roku życia (do rocznika 2012)  
2. Od 10 do 12 roku życia (roczniki 2011-2009) 
3. Od 13 do 16 roku życia (roczniki 2008-2005)  


