
REGULAMIN

WYŚCIGÓW NA ROWERACH WODNYCH

1. Organizatorem  zawodów  jest  Miejski  Ośrodek  Sportu  i  Rekreacji  „CENTRUM”

w Wodzisławiu Śląskim, współorganizatorem jest Miasto Wodzisław Śląski.

2. Zawodnicy uczestniczą w wyścigach na rowerach wodnych. Poszczególne wyścigi odbędą

się w seriach na czas (1 bądź 2 serie, w zależności od ilości zgłoszonych drużyn), po dwa

zespoły w jednym wyścigu. Do półfinału awansują 4 zespoły z najlepszymi czasami. Finał

i wyścig o 3 miejsce odbędą się na zasadach: finał: 1 czas – 2 czas, wyścig o 3 miejsce:

3 czas – 4 czas.

3. Zawody  odbędą  się  21  lipca  2019  r.  (niedziela)  na  zbiorniku  wodnym  Balaton

w Wodzisławiu Śląskim, ul. Bracka. Start o godzinie 15:00. Biuro zawodów czynne będzie

od 14:00 przy budynku wypożyczalni sprzętu pływającego.

4. Zawody mają charakter amatorski z własną komisją sędziowską.

5. W  zawodach  uczestniczyć  mogą  dwuosobowe  zespoły  w  dowolnej  konfiguracji,

przynajmniej jedna osoba z zespołu musi być pełnoletnia. 

6. Każdy  uczestnik  musi  zostać  zweryfikowany  w  biurze  zawodów.  Warunkiem  udziału

w  zawodach  jest  złożenie  własnoręcznego  podpisu  pod  oświadczeniem  o  zdolności  do

udziału  w  zawodach  oraz  przyjęciu  pełnego  ryzyka  i  konsekwencji  udziału  na  własną

odpowiedzialność.

7. Niezbędnym warunkiem  uczestnictwa  w wyścigach  jest  przesłanie  do  18  lipca  2019  r.

(czwartek) zgłoszenia drużyny bądź zgłoszenie w biurze zawodów w dniu zawodów.

Zapisy  elektroniczne:  https://forms.gle/Fz3X2FdBw4Ywj6kL8.  O  kolejności  zapisów

decyduje data wpływu formularza. Wprowadza się limit 20 zespołów.

8. Zawody mają charakter otwarty i będzie prowadzona tylko klasyfikacja generalna.

9. Dla  najlepszych  trzech  zespołów  organizator  przewiduje  medale  i  dyplomy.  Dekoracja

zwycięzców po zakończeniu wyścigów.

10. Wyniki  będą  opublikowane  po  zakończeniu  zawodów  na  stronie  internetowej  MOSiR

„CENTRUM” Wodzisław Śląski.

11. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zagubione i pozostawione na terenie

Ośrodka Rekreacyjnego „Balaton”.

https://forms.gle/Fz3X2FdBw4Ywj6kL8


12. Po dokonaniu zgłoszenia do zawodów nie będą możliwe jakiekolwiek zmiany dotyczące

startów zawodników; dopisywanie, zamiana itp.

13. Wszystkich  uczestników  obowiązują  kamizelki  ratunkowe,  które  są  dostępne

w wypożyczalni sprzętu pływającego na terenie Ośrodka Rekreacyjnego „Balaton”.  Nad

bezpieczeństwem zawodników na wodzie czuwali będą ratownicy WOPR. Organizator nie

ubezpieczenie zawodników.

14. Zgłoszenie  do  zawodów  jest  równoznaczne  z  akceptacją  postanowień  niniejszego

regulaminu, wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przez organizatorów

w celu przeprowadzenia zawodów oraz wyrażeniem zgody, aby zdjęcia, nagrania filmowe

oraz wywiady z uczestnikiem zawodów, a także wyniki z jego danymi osobowymi mogły

być wykorzystane przez prasę, radio i telewizję, a także w celach marketingowych MOSiR

„CENTRUM” i sponsorów. Więcej informacji odnośnie Rozporządzenia o ochronie danych

osobowych  (RODO)  znajduje  się  na  naszej  stronie  internetowej  www.mosir.wodzislaw-

slaski.pl w zakładce Rozporządzenie o ochronie danych osobowych (RODO).

15. Komisję sędziowską powołuje organizator.

16. Kwestie  sporne dotyczące  konkretnego wyścigu mogą być zgłaszane  przez  zawodników

i  do Sędziego Głównego bezpośrednio po zakończeniu tego wyścigu (przed rozpoczęciem

biegu kolejnego).  Jeżeli  do tego momentu nie  zostaną  zgłoszone zastrzeżenia  wyniki  są

ostateczne.

17. Organizator  zapewnia  rowery  wodne,  opiekę  medyczną,  napoje,  słodycze  oraz  obsługę

sędziowską.

18. Informacji na temat zawodów udziela:

Magdalena  Czerniawska 505  401  885,  poczta  elektroniczna:  sport@mosir.wodzislaw-

slaski.pl.

Mateusz Wolnik poczta elektroniczna: m.wolnik@mosir.wodzislaw-slaski.pl.

19. W przypadku niekorzystnych warunków atmosferycznych (burza, deszcz) organizator może

odwołać imprezę lub przesunąć ją na inny termin.

20. Uczestnicy biorą udział w zawodach na własną odpowiedzialność i nie będą wnosić żadnych

roszczeń w razie wystąpienia zdarzeń losowych.

21. Interpretacja  niniejszego  Regulaminu  oraz  rozpatrywanie  wszelkich  spraw spornych  lub

nieobjętych  regulaminem  należy  do  organizatora  –  MOSiR  „CENTRUM”  Wodzisław

Śląski.

22. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu.

http://www.mosir.wodzislaw-slaski.pl/
http://www.mosir.wodzislaw-slaski.pl/

