
 

 

Polsko-Czeski Puchar BMX Racing 

Wodzisław Śląski, 15-16 lipiec 2017 (15-16.07.2017) 

 

Regulamin  

 
1. Cel imprezy: 

- Integracja zawodników dyscypliny BMX Racing z Polski i Czech 

- Poprawa współpracy polsko- czeskiej w zakresie organizacji zawodów BMX Racing 

- Nawiązanie współpracy trenerskiej trenerów z Polski i Czech 

- Popularyzacja dyscypliny BMX Racing w regionie 

- Wyłonienie najlepszych zawodników oraz zawodniczek Polsko- Czeskiego Pucharu BMX Racing 

 

2. Termin i miejsce: 

15-16.07.2017 r. (sobota-niedziela) – Wodzisław Śląski - Rodzinny Park Rozrywki „Trzy Wzgórza” 

dojazd na parking od ul. Matuszczyka. 

3. Organizator: 

- Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji „CENTRUM” Wodzisław Śląski 

- SK Jantar Opava 

- Miasto Wodzisław Śląski; 

Strona internetowa: www.trzywzgorza.pl, www.mosir.wodzislaw-slaski.pl, e-mail: 

i.gornik@mosir.wodzislaw-slaski.pl  

Koordynator zawodów: Ireneusz Górnik, 512 070 794, e-mail: i.gornik@mosir.wodzislaw-slaski.pl 

4. Uczestnictwo: 

Zawody zostaną rozegrane na rowerach STANDARD 20 cali w kategoriach elita i junior.                         

W pozostałych kategoriach – dowolność. W zawodach mogą wziąć udział zawodnicy i zawodniczki 

w kategoriach: 

Kategorie wiekowe 

Elita -17 lat i starsi (1999 i starsi) 

Junior 14 – 17 lat (2000-2003) 

Młodzik 11-13 lat (2004-2006) 

Żak 8 – 10 lat (2007-2009) 

Młodszy żak 7 lat i młodsi (2010 i młodsi) 

Criuzer/MTB – OPEN (2003 i starsi) 

 

Dziewczęta oraz kobiety będą klasyfikowane wg. zasady rocznikowo starsze dziewczęta będą 

klasyfikowane w odpowiednio niższych kategoriach, łącznie z chłopcami. 

Na przykład: dziewczęta rocznika np. 2009 będą klasyfikowane w kategorii młodszy żak, dziewczęta 

rocznika 2003 będą klasyfikowane w kategorii młodzik itd.  

Aby wziąć udział w zawodach należy posiadać odpowiedni sprzęt: rower BMX z kołami 20 calowymi 

lub inny (dotyczy kategorii Cruizer/MTB lub kategorii młodszy żak, żak i młodzik), z co najmniej 

jednym sprawnym tylnym hamulcem, i zalecanymi ochraniaczami na kierownicę i ramę, kask pełny 

zintegrowany (osłona na podbródek), długie spodnie (luźno dopasowane krótkie spodenki wykonane 

z niedrącego się materiału są dozwolone jeśli są stosowane razem ze sztywnymi ochraniaczami na 

kolana i golenie (lycra jest niedozwolona, chyba że jest użyta pod spodniami oraz aby przykryć 

ochraniacze kolan), koszula z długimi rękawami, pełne rękawiczki z palcami.  
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Zawodnicy są zobowiązani do udziału w obowiązkowych treningach w dniu 15.07.2017. 

Osoby niepełnoletnie muszą w dniu zawodów przynieść zgodę rodziców lub opiekuna prawnego na 

udział w zawodach. 

5. Organizator nie pobiera opłaty startowej. Każdy zgłoszony uczestnik otrzyma numer startowy 

zwrotny oraz okolicznościową koszulkę techniczną z logami zawodów. 

6. Zgłoszenia: 

Zawodnicy mogą zgłaszać się w biurze zawodów w dniu zawodów. 

7. Biuro zawodów mieścić się będzie na terenie Rodzinnego Parku Rozrywki „Trzy Wzgórza”               

w zabudowie kontenerowej i czynne będzie w dniu: 16.07.2017 r. (niedziela) w godz. od 9:00 do 

11:00 

8. Sposób rozegrania zawodów 

Minimalna ilość zgłoszonych zawodników do rozegrania danej kategorii wynosi 3 (trzy). 

Jeśli zawodników jest mniej, przechodzą do wyższej kategorii, gdy jeszcze w sumie nie ma 3, 

wszyscy oni przechodzą do następnej wyższej kategorii itd. aż do elity. Jeśli po takich awansach lub 

w skutek zakończenia awansu w juniorach, w elicie nie będzie 3 zawodników, zawody i tak zostaną 

rozegrane, a miejsca przyznane. 

9. Nagrody: 

Zwycięzcy w poszczególnych kategoriach (min. 3 startujących w danej kategorii) otrzymają puchary 

i dyplomy oraz atrakcyjne nagrody rzeczowe.  

10. Zakwaterowanie i wyżywienie: 

Organizator zapewnia napoje w sobotę 15.07 oraz w niedzielę 16.07, przewidziany jest także ciepły 

posiłek po treningu w dniu 15.07.2017 dla pierwszych 40 zawodników zgłoszonych e-mailowo (20 

zawodników z Polski oraz 20 zawodników z Republiki Czeskiej). 

11. Przepisy końcowe: 

Zawody zostaną przeprowadzone zgodnie z przepisami PZKol. Sędziego głównego oraz pozostałych 

sędziów wyznacza Organizator Uczestnicy zawodów są zobowiązani do ubezpieczenia się we 

własnym zakresie (organizator ich nie ubezpiecza). 

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki losowe zaistniałe podczas dojazdu 

uczestników na zawody i powrotu z nich. 

Uczestnik startuje na własną odpowiedzialność (w przypadku zawodników niepełnoletnich na 

odpowiedzialność rodziców lub prawnych opiekunów) i nie może z tego tytułu wnosić żadnych 

roszczeń w stosunku do organizatora, PZKol czy UCI. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za 

ewentualne zaistniałe wypadki i kradzieże. Interpretacja niniejszego regulaminu należy do Sędziego 

Głównego w porozumieniu z Koordynatorem zawodów. 

12. Szpital - Szpital nr 1 

Adres: Wodzisław Śląski, ul. 26 Marca 51, Telefon: 32 459 18 00 

13. W czasie trwania zawodów organizator zapewnia zabezpieczenie medyczne - Karetka Pogotowia 

Ratunkowego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Ramowy Program Treningu – 15.07.2017 - sobota 

11:00 – 13:30 trening otwarty z bramką non stop 

12:00 przywitanie zawodników na torze BMX w Wodzisławiu Śląskim 

14:00 poczęstunek dla 40 uczestników projektu pn. „Polsko- Czeski Puchar BMX Racing” 

 (2-daniowy obiad z deserem) 

14:45 prezentacja przygotowana przez Organizatora   

15:30 czas wolny – zwiedzanie Rodzinnego Parku Rozrywki „Trzy Wzgórza” 

 

Ramowy Program Zawodów – 16.07.2017 - niedziela 

8:30 odprawa służb organizacyjnych z delegatem technicznym lub sędzią głównym 

9:00 – 11:00 rejestracja i weryfikacja zawodników, wydawanie numerów startowych 

9:00 – 11:00 trening otwarty 

11:15 odprawa techniczna (zawodnicy, trenerzy, organizatorzy, sędziowie) 

11:00 – 11:45 obowiązkowy trening non stop z bramką startową 

12:00 oficjalne otwarcie zawodów 

12:15 – 15:30 eliminacje oraz finały 

ok. 16:00- 16:30 uroczystość zakończenia zawodów i rozdania nagród 


