REGULAMIN ZAWODÓW
BLADECROSS 2021
Białystok 13 czerwca 2021 r.

1.

Organizator
Organizatorem Zawodów Bladecross 2021 jest Białostockie Stowarzyszenie
Rolkarskie z siedzibą przy ul. Piastowskiej 15/58, 15-207 Białystok.

2.

Cel zawodów
2.1.
Celem Zawodów Bladecross 2021 jest:
2.2.
promocja jazdy na rolkach jako sportu dla każdego niezależnie od wieku,
2.3.
możliwość sprawdzenia swoich umiejętności na tle rówieśników,
2.4.
rozpowszechnianie zasad fair play wśród dzieci i dorosłych,
2.5.
integracja rolkarzy,
2.6.
współzawodnictwo dzieci, młodzieży i dorosłych,
2.7.
aktywne spędzanie czasu.

3.

Data i miejsce zawodów
Zawody Bladecross odbędą się 13 czerwca 2021 r. w Białymstoku na terenie
Stadionu Miejskiego w Białymstoku, ul. Słoneczna 1. W przypadku niekorzystnych
warunków atmosferycznych wydarzenie odbędzie się na zadaszonym parkingu
podziemnym.

4.

Kategorie zawodnicze
Zawody zostaną zorganizowane z podziałem na kategorie wiekowe oraz płeć
uczestników z wyjątkiem kategorii Junior E. O przynależności do danej kategorii
wiekowej decyduje rok urodzenia. Kwestie sporne rozstrzyga sędzia główny
zawodów.
4.1.
Junior E (roczniki 2014 i młodsze) - BEZ PODZIAŁU NA PŁEĆ,
4.2.
Junior D (roczniki 2013 – 2012),
4.3.
Junior C (roczniki 2011 – 2010),
4.4.
Junior B (roczniki 2009 – 2007),
4.5.
Senior (roczniki 2006 i starsze).

5.

Tor zawodów
Dystans toru wyniesie między 100 a 150 metrów. Może być podzielony na więcej niż
jedno okrążenie.
5.1.
Tor złożony będzie z minimum 6 przeszkód, które mogą być stworzone z
opon, barierek, najazdów, taśm, schodków, kickerów, boxówy, materacy,
kartonów lub innych elementów, które w znaczący sposób utrudnią jazdę
zawodnikom.
5.2.
Podstawowe elementy toru

5.2.1.

Linia startu i mety, wytyczona na prostej o długości minimum 8
metrów, na której nie mogą znajdować się żadne przeszkody,
5.2.2.
Dwie szykany, wymuszające dynamiczne skręty, umieszczone w
odległości większej niż 2 metry od siebie, o wysokości minimum 50
cm, składające się z umieszczonych na sobie opon,
5.2.3.
Pole minowe, złożone z dużej liczby ułożonych blisko siebie opon,
5.2.4.
Dwie skrzynie o wysokości powyżej 15 cm ułożone w poprzek toru,
5.2.5.
Minimum 2 zakręty o kącie większym niż 90 stopni.
5.3.
Dodatkowe elementy toru, które mogą pojawić się podczas zawodów:
5.3.1.
Tyczki zawieszone na wysokości minimum 60 cm, wymuszające jazdę
w przysiadzie,
5.3.2.
Przeszkody z nachyleniem,
5.3.3.
Muldy,
5.3.4.
Przeszkody o zmiennym kącie nachylenia,
5.3.5.
Skocznie o wysokości minimum 20 cm wysokości.
6.

Zasady rozgrywania zawodów
6.1.
Zadaniem uczestnika jest jak najszybsze pokonanie wyznaczonego za
pomocą taśm i barierek toru przeszkód na rolkach.
6.2.
Przed rozpoczęciem głównych zawodów rozegrane zostaną wyścigi czasowe,
mające na celu rozstawienie uczestników w systemie pucharowym w taki
sposób, aby zawodnicy z najlepszymi czasami spotkali się dopiero na
wyższym poziomie konkurencji.
6.3.
W każdym wyścigu czasowym wystartuje 3-4 zawodników.
6.4.
W każdym wyścigu głównym wystartuje 3-4 zawodników. wyższego szczebla
drabinki pucharowej przejdą zawodnicy, którzy zajmą miejsca 1. i 2. Na
niższym szczeblu drabinki pucharowej dopuszcza się udział maksymalnie 3
zawodników.
6.5.
Przed rozpoczęciem wyścigu, zawodnicy z najlepszym czasem z eliminacji
będą mogli wybrać miejsce na linii startowej.
6.6.
W celu wyłonienia 8 najlepszych zawodników danej kategorii wiekowej,
zostaną rozegrane: duży finał - walka o miejsca 1 – 4 oraz mały finał B walka o miejsca 5 – 8. W wyjątkowych wypadkach np. przedłużające się
zawody, mały finał może się nie odbyć. W takim przypadku miejsca 5 – 8
zostaną wyznaczone na podstawie wyścigów czasowych.
6.7.
Miejsca od 9 w dół zostaną wyznaczone na podstawie czasu ukończenia
wyścigu czasowego.
6.8.
W przypadku zgłoszenia mniejszej niż 3 liczby zawodników w danej kategorii,
organizator ma prawo do odwołania współzawodnictwa w tej kategorii lub
zaproponowanie przejścia zawodnika do innej kategorii wiekowej.

7.

Kultura osobista oraz poszanowanie zasad fair play
7.1.
Zawodnik zobowiązuje się do przestrzegania zasad fair play wobec innych
uczestników.
7.2.
Zabrania się celowego wjeżdżania w przeszkody. Zawodnik, który umyślnie
strąci przeszkodę, a tym samym utrudni przejazd rywalowi podlega
dyskwalifikacji.

7.3.

Zakazuje się popychania, szarpania, ciągnięcia oraz agresywnego
zachowania wobec innych zawodników. Osoby dopuszczające się takich
zachowań będą zdyskwalifikowane.

8.

Kary i sankcje
Sankcje mogą być zastosowane podczas zawodów, w kierunku zawodników którzy
nie zastosowali się do instrukcji/poleceń sędziego lub złamali zasady etyki sportowej.
Sankcje, jakie może nałożyć sędzia to
8.1.
Ostrzeżenie
Ostrzeżenia mogą być dawane jako sankcje techniczne i za faule sportowe.
Sędzia nadzorujący przebieg wyścigu, powinien niezwłocznie poinformować
sędziego głównego o ukaraniu zawodnika ostrzeżeniem, sędzia główny musi
zakomunikować to spikerowi. Ostrzeżenia kumulują się w czasie trwania
całych zawodów.
8.2.
Spadek w rankingu
Zmiana miejsca końcowego o jedno lub więcej miejsc. Kiedy zawodnik
podczas wyścigu dopuszcza się faulu na jednym bądź kilku zawodnikach,
może zostać ukarany zmianą miejsca w wynikach zawodów. Decyzję o
ukaraniu podejmuje sędzia główny.
8.3.
Dyskwalifikacja
Pozbawienie zawodnika prawa do udziału w dalszych etapach rywalizacji ze
względu na naruszenie zasad. O dyskwalifikacji zawodnika decyduje sędzia
główny. Dyskwalifikację można otrzymać:
8.3.1.
Kiedy zawodnik dopuści się dwóch false startów w jednym wyścigu,
8.3.2.
Kiedy zawodnik dopuści się faulu z premedytacją lub stworzy
niebezpieczeństwo dla innych zawodników,
8.3.3.
Kiedy zawodnik otrzyma 3 ostrzeżenia podczas wyścigu (ostrzeżenia
kumulują się w przejazdach czasowych i wyścigach głównych),
8.3.4.
Kiedy zawodnik otrzyma niedozwoloną pomoc,
8.3.5.
Kiedy zawodnik ściągnie kask lub ochraniacze przed zakończeniem
wyścigu,
8.3.6.
Kiedy zawodnik samowolnie opuści trasę wyścigu,
8.3.7.
Kiedy zawodnik nie zastosuje się do zasad technicznych.
8.3.8.
Kiedy zawodnik nagminnie i celowo trąca lub wjeżdża w przeszkody,
utrudniając przejazd rywalom.
8.3.9.
Kiedy zawodnik nagminnie i celowo popycha, ciągnie, szarpie innych
zawodników oraz dopuszcza się agresywnego zachowania wobec
nich.
8.3.10.
Kiedy zawodnik nie stosuje się do postanowień Regulaminu zawodów.

9.

Warunki uczestnictwa
9.1.
Wszyscy zawodnicy są zobowiązani do poruszania się na terenie zawodów w
kasku.
9.2.
Nieletni zawodnicy zobowiązani są dodatkowo do startu w poszczególnych
wyścigach w komplecie ochraniaczy (kolana, łokcie, nadgarstki) pod rygorem
dyskwalifikacji.
9.3.
W Zawodach Bladecross 2021 może wziąć udział każde dziecko (zgłoszone
przez rodziaca/opiekuna) lub osoba dorosła, która dokonała zapisów za

9.4.

9.5.

9.6.

9.7.

pośrednictwem formularza dostępnego na stronie:
https://forms.gle/AzcXY5g13A6qqt7x7 oraz uiściła opłatę startową.
Udział dzieci w Zawodach Bladecross 2021 jest możliwy tylko na podstawie
podpisanego pisemnego oświadczenia prawnego opiekuna/rodzica,
dostępnego na stronie:
https://docs.google.com/document/d/1Yht9u5xGADpLtIqYlwl1uwoKcdQ0fX-n
ojLLHdniTro/edit?usp=sharing
Opłata startowa za udział w zawodach wynosi 25 zł od uczestnika (przy
przelewie do 9 czerwca 2021 r.) lub 40 zł od uczestnika (gotówką w dniu
zawodów).
Dane do przelewu:
9.6.1.1.
• Białostockie Stowarzyszenie Rolkarskie BSR
9.6.1.2.
• Nr konta bankowego: 13 1020 1332 0000 1802 0996 5155
9.6.1.3.
• Tytuł przelewu: Opłata startowa Bladecross 2021 + imię i
nazwisko uczestnika
Uczestnicząc w wyścigu zawodnik bierze odpowiedzialność za siebie i za
ewentualne szkody wyrządzone innym zawodnikom. Organizator zawodów
nie ponosi odpowiedzialności za urazy i wypadki powstałe podczas wyścigu.

10.

Nagrody
10.1.
Za zajęcie I, II, III miejsca w poszczególnych kategoriach wiekowych podczas
zawodów zostaną przyznane medale i dyplomy oraz nagrody rzeczowe.
10.2.
Wszyscy uczestnicy, którzy ukończą zawody otrzymają pamiątkowy dyplom.

11.

Postanowienia końcowe
11.1.
Uczestnicy Zawodów Bladecross 2021 biorą w nich udział na własną
odpowiedzialność.
11.2.
W trakcie Zawodów Bladecross 2021 wszyscy uczestnicy powinni stosować
się do poleceń osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo, sędziów, służb
porządkowych i osób działających w imieniu organizatora.
11.3.
Uczestnik Zawodów Bladecross 2021 uznaje, że zapoznał się z regulaminem
i zobowiązuje się do jego przestrzegania.
11.4.
Organizator ma prawo publikowania w środkach przekazu (Internet, prasa,
radio, telewizja, ulotki, plakaty, inne materiały promocyjne i informacyjne)
danych identyfikujących uczestników, którzy wzięli udział w Zawodach
Bladecross 2021, tj. imię, nazwisko, wiek, oraz ich wizerunku utrwalonego w
czasie trwania wydarzenia.
11.5.
Uczestnicy Zawodów Bladecross 2021 wyrażają zgodę na bezpłatne
publikowanie ich danych osobowych i wizerunku we wszelkich materiałach
informacyjnych i promocyjnych oraz kampaniach, przedsięwzięciach,
wystawach i wydawnictwach informacyjnych, promocyjnych i prasowych.
11.6.
Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez
organizatora Zawodów Bladecross 2021 zgodnie z Ustawą o ochronie danych
osobowych.
11.7.
Organizator zastrzega sobie prawo do dokonania zmian Regulaminu.

