
REGULAMIN
zawodów UCIC2 BMX F'REESTYLE PARK
rozgrywanych w ramach Cropp Baltic Games

17-19 sierpnia 2018 Gdańsk

1. Cel zawodów
1.1. Wyłonienie najlepszych zawodników BMX Freestyle Park w kategorii mężczyźni elita w ramach

zawodów UCI klasy C2
1.2. Propagowanie zdrowego trybu Ącia, sportów rowerowych i aktywnego wypoczynku.
1 .3. Promowanie i popularyzacja dyscypliny BMX Freestyle wśród dzieci, młodzieĘ i dorosĘch.

2. Termin i miejsce
Zawody odbędą się w dniach 17-19.08.2018 roku w Gdńsku Plac Zebrń Ludowych (Rondo Ofiar
Katynia; skrzyżowanie ul. 3 Maja i al. Zwycięstwa)) w ramach Festiwalu Cropp Baltic Games

3. Organżator i biuro zawodów
Organizatot Firma Funattack Wojciech Tandeck; ul. Raciborskiego 93; 80-215 Gdansk; NIP: 957-053-63-
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Dyrektor zawodów: Wojciech Tandeck tel. 695 302 03l e-mail: wojtektandeck@wp.pl
Biuro zawodów: będzie się mieściło na terenie Festiwalu i będzie czynne w dniach 17-19.08.2018 w
godzinach od 10:00 do 20:00.

4. warunki uczestnictwa
4. l . Prawo udziału w zawodach mają zawodnicy, którzy posiadają wńne licencje kolarskie

mający 15 lat i starsi.
4.2 Od wszystkich zawodników i zawodniczek wymagany jest sprzęt i wyposazenie zgodnie z punktem 6.

niniej szego regulaminu.
4.3. Zapisanie do zawodów jest równowuime zwyrńeniem zgody przez zawodniczkęlzawodnika na:

a) przetwarzanie jego danych osobowych przez Organizatora w zakresie niezbędnym do

pr zepr ow adzenia zawodów.
b) wykorzystywanie zdjęó, nagrań filmowych oraz wywiadów z nim, a także wyników z jego

danymi osobowymi przezprasę, radio i telewizję.
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6. Sprzętiwyposażenie
6.L Zavłody zostaną rozegrane na sprawnych rowerach BMX standard, na kołach 20", zgodnych z
przepisami UCI i PZKol.
6.3, Zaulodnicy obowiąkowo startują w kaskach.

7. OpłaĘ startowe
Opłaty startowej w wysokości 99 pln zawodnik dokonuje w biurze zawodów w trakcie zapisywania się do

zawodów.

8. Zasady rozgrywania zawodów
8.1. Zawody będą rozgrywane zgodnie zprzepisarri UCI i PZKol oraz niniejszym regulaminem. .

8.2. Do półfinału kwalifikuje się 24 najlepszych zawodników a do finałów 12.

8.3. Treningi w parku zawodów są mozliwe jedynie w czasie do tego przemaczonym.

9. Wyniki
Wyniki podane będą na stronió internetowej Organizatora Festiwalu, na stronie Polskiego Zwięku
Kolarskiego www.pzkol.pl oraz Komisji BMX i Kolarstwa ZjazdowegoPZKol www.dh4x.pl.



10. Odwołania
Odwołania i apelacje mogą byó z$aszane wyłącznie w formie pisemnej do sędziego głównego przez

kierownika ekipy w ciągu 15 minut od zaistnienia zdarzenialub natychmiast po ogłoszeniu wyników danej

rundy, ale zawsze przed rozpoczęciem rundy następnej. Po roryattzeniu protestu, decyzja Komisji
Sędziowskiej w kżdej sprawie jest ostateczna.

11. Nagrody
Nagrody pieniężne w gotówce otrzymamin. 3 najlepszych zawodników

12.I{a,ry
W zakresie kar obowipują Przepisy Sportowe UCI i PZKol. Do nakładania kar upowazniony jest Sędzia

Główny.

Program:
l7.08 .2018 (piątek)
l3:00

14:00 - 15:00
14:30 - 17:00
17:00 - 20:00

13. Program zawodów

Odprawa sfużb organizacyjnych z delegatem technicznym PZKo| illub sędzią
głównym.
weryfikacja zawodników
trening
eliminacje,

l8.08 .2018 (sobota)
17:00 - 19:00 Trening
l9:00 - 2l:00 Półfinały

l9.08.201 8 (niedziela)
l8:00 - 20:00 Trening
20:00 - 21:00 Finały

Organżator zastrzega możliwość zmiany programu zawodów.

14. Przepisy końcowe
14.1. Uczestnik zobowiązuje się przestrzegać przepisy UCI i PZKol, regulamin Festiwalu Cropp Baltic
Games, niniejszy regulamin orazzarządzeń sędziów i sfużb porządkowych.
14.2, Organizator nie ponosi odpowiedzialności za vłypadki losowe zaistniałe podczas dojazdu
uczestników nazawody i powrotu znich.
I4.3. Kńdy uczestnik bierze udział w zawodach na własną odpowiedzialność (w przypadku zawodników
niepełnoletnich na odpowiedzialność rodziców lub prawnych opiekunów) i ponosi odpowiedzialnośó
cywilną i prawną za wszystkie szkody wyrządzone przez siebie.
74.4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rueczy zaginione w trakcie trwania
zawodów.
14.5. OrganizŃor nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki na trasie.
14.6. Zawodnicy są zobowiązani do zachowania ducha fair-play oraz odnoszenia się z szaaltkiem
innych zawodników sędziów, organizatorów oraz służb porządkowych.
t4.7. We wszystkich sprawach nieujętych w regulaminie decydować będzie Sędzia Główny w
porozumieni u z or ganizator em.
14.8. W czasie trwania zawodów organizator zapewnia zabezpieczenie medyczne - ambulans z
ratownikami medycznymi.
14.9 Podczas zawodów obowiązują przepisy antydopingowe UCI iPZKol.

l6. Szpitale
Najbliższy szpital: 80-803 Gdńsk ul. Nowe Ogrody 1-6 Szpitalny Oddziń Ratunkowy - Szpital im. M.

Kopernika COPERNICUS Sp. z o.o
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