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REGULAMIN ZAWODÓW NA NARTOROLKACH 

„BIEG NA SETKĘ” 

organizowanego w ramach 

FESTIWALU SPORTOWEGO IM. KAZIMIERZA BUBULI 2020 

 

 

1. CEL IMPREZY 

- propagowanie aktywnego i zdrowego trybu życia, 

- popularyzacja i upowszechnianie biegania na nartorolkach jako ciekawej formy sportu i  

   rekreacji ruchowej zarówno wśród młodzieży jak i dorosłych, 

- integrowanie lokalnej społeczności. 

 

2. ORGANIZATOR 

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Wiśniowej 

LKS MARKAM Wiśniowa-Osieczany 

 

3. PATRONAT HONOROWY 

 Wójt Gminy Wiśniowa –  Bogumił Pawlak 

 

4. PARTNERZY 

- Urząd Gminy Wiśniowa 

- Urząd Marszałkowski  

 

5. TERMIN I MIEJSCE 

20 wrzesień 2020 r. niedziela – Wiśniowa 

Miejsce: Hala Sportowa w Wiśniowej 

 

Planowany start: 15:30 

Planowane zakończenie biegu: 17:30 

 

6. TRASA I DYSTANS 

W każdej kategorii wiekowej osobna klasyfikacja będzie dla kobiet, a osobna dla mężczyzn.  

Długość trasy wynosi około 100 m.  

Ostateczny rezultat zawodnika to suma czasów z dwóch biegów. 

Trasa będzie poprowadzona na drodze gminnej (odcinek od Gminnej Biblioteki do wysokości 

wjazdu do szkoły, pod górę), która na czas biegu zostanie częściowo wyłączone z ruchu 

samochodowego. 

Na trasie biegu znajdować będą się służby porządkowe oraz ratownicy. 

7. PROGRAM 

Niedziela, 20 września  

13.40-15.00 –wydawanie pakietów startowych w biurze zawodów ( przed Halą Sportową w 

Wiśniowej) weryfikacja uczestników i kontrola techniczna sprzętu w biurze zawodów 

15.30 – start poszczególnych kategorii od najmłodszej do najstarszej, bieg na nartorolkach 

techniką dowolną na 100 metrów w wylosowanych parach. 
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16.30 – start poszczególnych kategorii od najmłodszej do najstarszej, bieg na nartorolkach 

techniką dowolną na 100 metrów w parach według czasów z pierwszego biegu (pierwszy z 

drugim, trzeci z czwartym itd.) 

18:00 -rozpoczęcie dekoracji 

 

8. ZGŁOSZENIA I UCZESTNICTWO 

Zgłoszenia do zawodów mogą być dokonywane na formularzu internetowym pod adresem 

http://pifsport.com.pl/ do 16.09.2020r. ZAPISY tylko drogą elektroniczną. 

Do udziału w zawodach dopuszczeni są uczestnicy, którzy podpiszą własnoręcznie pisemne 

oświadczenie o zdolności do udziału w zawodach, przejdą kontrolę techniczną sprzętu oraz 

spełnią wszystkie wymagania Regulaminu. 

Dzieci i młodzież od 9 do 18 lat muszą posiadać pisemną zgodę rodziców lub opiekunów 

prawnych na udział w zawodach.  

Ustala się limit 100 uczestników łącznie dla wszystkich Konkurencji. Dokonanie zgłoszenia 

do zawodów jest równoznaczne z akceptacją tego Regulaminu oraz zobowiązaniem do ich 

przestrzegania. 

 

9. KONKURENCJE, KATEGORIE I KLASYFIKACJE 

Zawody odbędą się techniką dowolną na nartorolkach z kołami gumowymi o śr. do 

100mm. Sprzęt własny uczestników.  

 

K1/M1 –18-29(rocznik 1989-2002) 

K2/M2-30-39lat (1990-1981) 

K3/M3-40-49 (1980-1971) 

K4/M4-50-59 (1970-1961) 

K5/M5-60-69 (1960-1951) 

K6/M6-70-79 (1950 i starsi 

 

KATEGORIE DZIECI I MŁODZIEŻY 

1. DZIEWCZĄT/ CHŁOPCÓW ur. 2003/2004  

2. DZIEWCZĄT/ CHŁOPCÓW ur. 2005/2006  

      3. DZIEWCZĄT/ CHŁOPCÓW ur. 2007/2008  

      4. DZIEWCZĄT/ CHŁOPCÓW ur. 2009/2010  

      5. DZIEWCZĄT/ CHŁOPCÓW ur. 2011 i młodsi 

 

 

10. BIURO ZAWODÓW 

Biuro zawodów czynne będzie od godz. 13:40 do 15:00 i znajdować się będzie w budynku 

Hali Sportowej w Wiśniowej, 32-412 Wiśniowa 701.  

 

11.SPOSÓB PRZEPROWADZENIA ZAWODÓW 

Start do zawodów będzie parami. Na wynik końcowy składają się czasy uzyskane w dwóch 

biegach. Pomiar czasu jest brutto i liczony jest od momentu sygnału startu do momentu 

przecięcia przez Uczestnika linii końcowej -mety zawodów. Podczas zawodów obowiązuje 

elektroniczny system identyfikacji i pomiaru czasu przejazdu zawodników. Każdy z 

uczestników zobowiązany jest do posiadania opaski na nogę z chipem startowym, którą 

http://pifsport.com.pl/
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udostępnia Organizator w pakiecie startowym. Opaskę należy umieścić na nodze ponad 

kostką. Opaska z chipem jest zwrotna, należy ją oddać w wyznaczonym przez Organizatora 

miejscu po przekroczeniu linii mety. Zawody odbędą się bez względu na pogodę. W wypadku 

bardzo złych warunków pogodowych, w tym kataklizmów oraz innych czynników, które 

mogłyby zagrozić bezpieczeństwu uczestników, Organizator ma prawo odwołać zawody. 

Oświadczenie to jest częścią formularza zgłoszeniowego /Dz. Ustaw nr 101, poz. 1095/. 

Zawodnicy zobowiązani są do zachowania szczególnej ostrożności mając na uwadze 

możliwość wyjechania pojazdów z pojedynczych zabudowań. Organizator nie ponosi 

odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki na trasie. 

 

Uczestnicy zobowiązani są do startu w kasku. Organizator zaleca także udział w okularach 

chroniących oczy przed grotami kijów innych uczestników. W wypadku udziału zawodnika 

bez kasku, zostanie on zdyskwalifikowany. 

 

12.NAGRODY  

Zawodnicy za zajęcie I miejsca w danej kategorii otrzymają pamiątkową statuetkę oraz 

medal. Pozostali uczestnicy otrzymają pamiątkowe medale. Organizator przewiduje 

losowanie nagród rzeczowych niezależnie od uzyskanego wyniku. Liczba nagród w stosunku 

do liczby numerów startowych jest uzależniona od ilości środków uzyskanych od sponsorów 

(co najmniej 20 nagród rzeczowych). 

 

13.ŚWIADCZENIA 

Organizator zapewnia: 

• napoje zimne oraz suche przekąski na mecie, 

• numer startowy , 

• elektroniczny pomiar czasu, 

• zabezpieczenie medyczne 

 

14. ODPOWIEDZIALNOŚĆ 

Uczestnik oświadcza, że jest świadomy, iż udział w zawodach wiąże się z dużym wysiłkiem 

fizycznym i pociąga za sobą ryzyko i zagrożenie wypadkami, istnieje możliwość odniesienia 

obrażeń ciała i urazów fizycznych, a także szkód i strat o charakterze majątkowym. 

Dokonując zgłoszenia do zawodów uczestnik ocenił zakres, charakter i stopień ryzyka 

wiążącego się z uczestnictwem w zawodach i dobrowolnie zdecydował się je podjąć. 

Uczestnik bierze udział w zawodach na własną odpowiedzialność zgodnie z 

Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12.09.2001r. (Dz. U. Nr 101 

poz.1095) i zrzeka się prawa do dochodzenia wszelakich roszczeń od Organizatora. Uczestnik 

ponosi całkowitą odpowiedzialność cywilną i prawną za wszystkie szkody jakie wystąpią w 

związku z jego udziałem w zawodach. Uczestnik oświadcza, że nie będzie działał na szkodę 

Organizatora. Uczestnik deklaruje, że zwróci Organizatorowi wszystkie koszty (w tym koszty 

honorariów adwokackich i eksperckich) poniesione lub wypłacone przez Organizatora na 

rzecz jakiejkolwiek osoby (w tym uczestnika lub każdego z jego ubezpieczycieli) w związku 

z jakimkolwiek wypadkiem, stratą, szkodą lub odniesieniem obrażeń, wynikłym z obecności 

lub udziału uczestnika w zawodach, z wyjątkiem wypadków spowodowanych zaniedbaniem 
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ze strony Organizatora. 

 

15. DANE OSOBOWE 

Uczestnik zawodów dokonując zgłoszenia do zawodów wyraża zgodę na przetwarzanie przez 

Organizatora danych osobowych w celach przeprowadzenia zawodów oraz marketingowych, 

zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. z 2016 r. 

poz. 922 z późn. zm.). Uczestnik wyraża zgodę na wysyłanie przez Organizatora na adres 

poczty elektronicznej treści informacyjnych związanych z organizacją zawodów, jak też 

innych imprez o charakterze sportowym organizowanym przez Organizatora, także o 

charakterze informacji handlowej. Administratorem danych osobowych jest Organizator. 

Dane osobowe uczestników przetwarzane są w celach organizacji zawodów, w tym 

ogłoszenia listy startowej, wyników i w celach marketingowych. Uczestnikowi przysługuje 

prawo wglądu w jego dane osobowe oraz prawo do ich poprawiania i żądania usunięcia. 

Podanie przez uczestnika danych osobowych jest dobrowolne. Podanie danych osobowych 

jest warunkiem niezbędnym do wzięcia udziału w zawodach. Odmowa podania danych 

osobowych skutkuje brakiem możliwości wzięcia udziału w zawodach. Uczestnik wyraża 

zgodę na bezpłatne wykorzystanie przez Organizatora, także w celach marketingu i promocji 

zawodów i innych imprez sportowych organizowanych przez Organizatora, wizerunku 

uczestnika utrwalonego na zdjęciach, nagraniach filmowych oraz w wywiadach, a także 

wyników z jego danymi osobowymi, jak też przekazanie tych materiałów do mediów, w tym 

portali internetowych, prasy, radia i telewizji. 

 

17. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

Uczestników Zawodów obowiązuje Regulamin w/w Zawodów. Uczestnicy ubezpieczają się 

od NNW we własnym zakresie. Organizator ma prawo usunąć z trasy zawodów oraz terenu 

imprezy osoby, które w jakikolwiek sposób zakłócają porządek publiczny, przebieg zawodów 

lub zachowują się niezgodnie z Regulaminem. Nierespektowanie Regulaminu może być 

powodem dyskwalifikacji Uczestnika. Organizator nie zapewnia noclegów, szatni oraz 

pryszniców. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie 8 września 2020 roku. Organizator 

zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie, o których zobowiązany jest poinformować 

uczestników przed rozpoczęciem zawodów komunikatem na stronie internetowej 

www.pifsport.com.pl. Wiążąca i ostateczna interpretacja niniejszego Regulaminu przysługuje 

wyłącznie Organizatorowi. 

 

 

18. IMPREZY TOWARZYSZĄCE I PARKINGI 

Samochody prosimy parkować za budynkiem Szkoły Podstawowej w Wiśniowej oraz na 

parkingu przy cmentarzu. Obowiązuje bezwzględny zakaz parkowania na poboczach dróg 

publicznych, chodnikach. 

 

 

Pytania prosimy kierować na adres mailowy: halawisniowa@op.pl  

http://www.pifsport.com.pl/
mailto:halawisniowa@op.pl

