
Regulamin zawodów na pumptracku w B-B  podczas imprezy Happy Bike Beskidy 
 
1.Termin: 25.06.2022  
Miejsce :Bielsko Biała Błonia PumpTrack 
Organizator: Fantic Beskidy i Czarnota Sport Centrum oraz Happy Bike Beskidy 
 
2. Postanowienia ogólne  

1.Warunkiem udziału w zawodach jest zapoznanie się z niniejszym regulaminem, 
postępowanie zgodnie z jego zaleceniami oraz akceptacja go własnoręcznym podpisem, 
w przypadku osób poniżej 18 r.ż podpisem rodzica/opiekuna prawnego.  

2. Każdy zawodnik bierze udział w zawodach na własną odpowiedzialność 
i podpisuje w związku z tym Oświadczenie.  

3. Niepełnoletni uczestnicy mają obowiązek posiadania zgody rodzica lub prawnego 
opiekuna na udział w zawodach.  

4.Udział w zawodach jest bezpłatny.  
5.Zawodnicy muszą posiadać kask ochronny oraz w pełni sprawny sprzęt.  
6.Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu następstw nieszczęśliwych 

wypadków, podczas jakiegokolwiek etapu zawodów oraz nie zapewnia ubezpieczenia NNW 
uczestnikom.  

7.Zawodnik zgłaszający się do udziału w zawodach zobowiązany jest do 
odpowiedniego ubezpieczenia się od następstw nieszczęśliwych wypadków jaki 
odpowiedzialności cywilnej.  

8.Każdy zawodnik zobowiązany jest do szczególnej dbałości o bezpieczeństwo 
podczas każdego z etapu zawodów.  

9.Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia sprzętu.  
10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zagubienie i kradzieże sprzętu oraz 

rzeczy osobistych uczestników zawodów.  
11. Uczestnik oświadcza że nie posiada żadnych przeciwwskazań zdrowotnych do 

udziału w zawodach. 

 
3.Zgłoszenia odbywają się również w dniu szkolenia tzn. 25.06.2022 do godziny 12.00 
Forma zawodów: 
a. rywalizacja polega na pokonaniu określonej ilości okrążeń toru na czas.  
b. zawodnicy będą się ścigać w odpowiednich kategoriach wiekowych  
 
4.Kategorie wiekowe: 
Chłopcy/Mężczyźni Dziewczyny/Kobiety: 
Smyk chłopcy, dziewczyny 3-6 lat(rocznik 2019-2016), 
Skrzat chłopcy, dziewczyny 7-12 lat(roczniki 2015-2010) 
Junior chłopcy, dziewczyny 13-18 lat(roczniki 2009-2004)  
Open Mężczyźni, Kobiety 18 i starsi lat(rocznik 2003-i starsi))  
O przynależności do kategorii decyduje rok urodzenia zawodnika/zawodniczki.  
 
5. Program zawodów:  
11:00 rozpoczęcie pokazu i rady dla początkujących od Bartosza Gawlasa  
12:00 pokaz przejazdów i umiejętności.  
12:30 start zawodów 
 
6.Korzystanie z toru  
Korzystanie z toru odbywa się na własną odpowiedzialność.  
 
7.Wszelkie spory nieujęte w powyższym regulaminie dotyczące zawodów rozstrzyga 
organizator.  
 
Organizator  



 


