
 

 

REGULAMIN 

Inauguracyjna jazda  

zawody BMX & SCOOTER 

 

I. ORGANIZATOR: 

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kędzierzynie-Koźlu. 

II. CEL ZAWODÓW: 

1. Propagowanie aktywnego wypoczynku. 

2. Promowanie dyscypliny BMX i scooter wśród dzieci, młodzieży i dorosłych. 

3. Sportowo – rekreacyjne współzawodnictwo. 

4. Promocja Skateparku w Kędzierzynie-Koźlu.  

III. TERMIN I MIEJSCE: 

      1 września 2021 r. godz. 13.00 

 Miejsce: Skatepark obok Orlika przy ul. Skarbowej, Kędzierzyn-Koźle. 

IV. WARUNKI UCZESTNICTWA: 

1. Uczestnicy zobowiązani są do posiadania w dniu zawodów podpisanego oświadczenia (do pobrania  

  na stronie www.mosirkk.pl), która stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu (dotyczy osoby niepełnoletniej)   

  i załącznik nr 2 (dotyczy osoby pełnoletniej). 

2. Posiadanie odpowiedniego sprzętu sportowego: - rower BMX lub hulajnoga, kask chroniący całą głowę,  

   ubiór chroniący ciało zawodnika, ochraniacze itp.  

UWAGA 

Osoby zarejestrowane do udziału w zawodach, które nie będą posiadać kasku chroniącego całą głowę 

w dniu zawodów nie zostaną dopuszczone do udziału w zawodach. 

V. SĘDZIOWANIE: 

Zawodnicy będą mieli dwa przejazdy na całym skateparku (50 sekund jeden przejazd) plus po drugim 

przejeździe 3 próby na najlepszą ewolucję. Sędziowie do punktacji wybierają lepszy z dwóch przejazdów       

i na tej podstawie wyłaniają zwycięzcę zawodów. 

VI. KLASYFIKACJA: 

Podział na kategorie wiekowe: 

JUNIOR  do lat 13: 

• BMX  

• SCOOTER  

SENIOR powyżej 13 roku życia 

• BMX 

• SCOOTER 

KOBIETY OPEN 

• BMX 

• SCOOTER 



VII. BIURO ZAWODÓW: 

Biuro zawodów mieścić się będzie w namiocie Organizatora przy Skateparku (Koźle ul. Skarbowa),  

w dniu 1 września 2021 od godz. 12.00. 

  VIII. ZGŁOSZENIA: 

     Zgłoszenia do zawodów: 

• online na adres sport@mosirkk.pl  do dnia 30.08.2021 r. (przesłanie odpowiednio pobranego 

załącznika). 

• w dniu zawodów 1.09.2021 r. od godz. 12.00-12.50 w namiocie Organizatora. 

 IX. PRZEPISY TECHNICZNE 

     Zawodnicy do przejazdu wykorzystują własny sprzęt. 

Rower powinien posiadać, co najmniej jeden sprawny hamulec. 

     Każdy z Zawodników otrzyma nr startowy. 

X. NAGRODY: 

Najlepszych trzech Zawodników każdej kategorii otrzyma puchary i drobne nagrody rzeczowe. 

 XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE: 

1. Zawodnicy biorący udział w zawodach nie płacą wpisowego 

2. Organizator zastrzega sobie prawo interpretacji i zmian poszczególnych punktów regulaminu. Wszelkie 

spory nie ujęte w powyższym regulaminie dotyczące zawodów rozstrzyga sędzia główny, a w sprawach 

technicznych – Organizator. 

3. Organizator jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej wobec Uczestników  

zawodów. Organizator nie zapewnia Uczestnikowi jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie, zdrowotnego, 

OC, z tytułu choroby, wypadku, odniesienia obrażeń, śmierci lub szkód jakie mogą wystąpić w związku    

z obecnością lub udziałem Uczestnika w imprezie oraz nie ponosi z tego tytułu odpowiedzialności. Każdy 

z Zawodników startując w Turnieju w pełni akceptuje Regulamin zawodów i startuje na własną 

odpowiedzialność. 

4. Organizator zapewnia opiekę medyczną. 

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zaginione w trakcie trwania zawodów. 

6. Wszyscy zawodnicy mają obowiązek startowania w kaskach ochronnych, zgodnych z obowiązującymi 

standardami bezpieczeństwa, podczas zawodów oraz treningu. 

 

Dyrektor 

                                                                                             Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji   

                                                                                                              Kędzierzyn-Koźle 

mailto:sport@mosirkk.pl

