REGULAMIN ZAWODÓW DLA DZIECI - KIDS RACE
ŁÓDŹ, 21.07.2019

1. Organizator
Stowarzyszenie miłośników sportów wrotkarskich
„NA ROLKACH PRZEZ ŁÓDZKIE”.
Karola Adamieckiego 1, 92-305 Łódź, Polska
Kontakt:
www.maratonrolkowy.pl,
e-mail : biuro@maratonrolkowy.pl
2. Współorganizator
„DROGA WOLNA” nieformalna organizacja promocji aktywności fizycznej.
Kontakt:
www.maratonrolkowy.pl,
e-mail : biuro@maratonrolkowy.pl
3. Cele:
a)
b)
c)
d)
e)

upowszechnianie sportu wrotkarskiego wśród mieszkańców Polski,
wyłonienie najlepszych zawodników w kategoriach dziecięcych,
promocja Miasta Łodzi w Polsce,
promocja zdrowego trybu życia i aktywności fizycznej,
inicjacja powstania klubu sportów wrotkarskich.

4. Miejsce:
Zawody przeprowadzone zostaną na zamkniętym odcinku ulicy Informatycznej w Łodzi
5. Termin:
Zawody rozegrane zostaną w dniu 21.07.2019r. (niedziela)
6. Harmonogram:
7:30

otwarcie biura zawodów

7.00

rejestracja zawodników (o ile zostaną wolne miejsca) oraz wydawanie
9.30 numerów startowych wraz z pisemnymi zgodami (do podpisania przez
rodziców lub prawnych opiekunów) na udział ich dzieci w zawodach.

9.30

10.00 rozgrzewka dla zawodników i odprawa

10.00 11.00 kolejne starty zawodników
11.30

dekoracja zwycięzców i podsumowanie zawodów

7. Uczestnictwo :
Zgłoszenia zawodników mogą być dokonywane za pośrednictwem strony internetowej
www.maratonrolkowy.pl, na której znajduje się link, odsyłający do formularza lub
bezpośrednio przed startem w Biurze zawodów na terenie zakładów Dell,
ul. Informatyczna 1 (o ile limit zgłoszeń internetowych nie zostanie wcześniej
wyczerpany). Limit uczestników wynosi 100 osób łącznie we wszystkich kategoriach.
O uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń.

Termin zgłoszeń internetowych na stronie www.maratonrolkowy.pl upływa w dniu 15
lipca 2019 roku lub po wyczerpaniu się limitu miejsc.
Osoby nieletnie mogą zostać zgłoszone do uczestnictwa w zawodach tylko przez rodzica
lub opiekuna prawnego. Rodzic zgłaszający dziecko do biegu, musi posiadać konto na
stronie www.zapisy.inessport.pl oraz w zakładce „moje konto” dodać dane dziecka
(dzieci), które będzie zgłaszał do biegu.
Organizatorzy wymagają od uczestników zawodów pisemnej zgody rodzica lub
prawnego opiekuna na udział w zawodach. Wymagana jest również stała obecność
rodzica lub opiekuna prawnego, startujących dzieci na terenie odbywających się
zawodów.
Każdy zawodnik(czka) musi posiadać kask ochronny, bez którego nie zostanie
dopuszczony (a) do udziału w zawodach. Zalecane są też ochraniacze na łokcie,
nadgarstki oraz kolana.
Kategoria wiekowa
Junior F: 5-6 lat
Junior E: 7-8 lat
Junior D: 9-10 lat
Junior C: 11-12 lat

Rocznik
2013-2014
2012-2011
2009-2010
2007-2008

Dastans
100m
200m
500m
1000m

8. Sposób przeprowadzenia zawodów :
Zawody zostaną przeprowadzone zgodnie z niniejszym Regulaminem.
Weryfikacja zawodników przeprowadzona na odprawie technicznej, zamyka ostatecznie
listę startową zawodów.
Zawodnik zostaje sklasyfikowany w chwili, gdy pierwsze koło jego wrotki przekroczy
linię mety. Pod uwagę bierze się pierwszą wrotkę, która styka się z podłożem
przynajmniej jednym kółkiem. Jeżeli pierwsza wrotka zawodnika nie ma kontaktu
z podłożem, jego pozycja zostaje ustalona w oparciu o chwilę, w której linię mety
przekroczy pierwsze kółko jego drugiej wrotki. Klasyfikacja odbywa się na podstawie
foto finiszu.
Zawody rozgrywamy w kolejności od najmłodszych kategorii do najstarszych.
9. Zasady finansowania :
Koszty organizacyjne zawodów oraz udziału w nich dzieci, pokrywane są przez
Organizatora.
10. Klasyfikacja w kategoriach.
Zawodnicy nagradzani są za poszczególne dystanse w danej kategorii wiekowej,
z podziałem na płeć.
Zawodnik ma możliwość wystartowania w innej kategorii niż przypisana do niego
według rocznika, jednak może być to jedynie kategoria z rocznikami starszymi. Transfer
zawodnika do innej kategorii potwierdzony może być w Biurze zawodów za zgodą
Sędziego głównego.
11. Nagrody
Za zajęcie 1-3 miejsca w kategorii wiekowej, z podziałem na płeć – upominki
ufundowane przez Sponsorów i Partnerów.
12. Opłata startowa:
Startujący w konkurencjach dziecięcych są zwolnieni z opłaty startowej.

13. Postanowienia końcowe
1. Uczestnicy zawodów poruszać się będą po drodze publicznej wyłączonej na czas
zawodów z ruchu. Zawodnicy zobowiązani są do natychmiastowego opuszczenia
drogi lub zatrzymania w przypadku interwencji służb ratunkowych lub na znak
obsługi technicznej.
2. Uczestnik udziela Organizatorowi nieodpłatnej licencji na wykorzystanie
utrwalonego wizerunku na wszystkich polach eksploatacji, w tym
w szczególności:
a) Utrwalanie i zwielokrotnienie jakąkolwiek znaną techniką oraz
rozpowszechnianie w dowolnej formie.
b) Udostępnianie sponsorom oraz oficjalnym partnerom egzemplarza lub kopii,
na której utrwalono wizerunek, w celu wykorzystania do promocji sponsora
lub oficjalnego partnera w kontekście jego udziału w biegu.
c) Wprowadzenie do pamięci komputera i do sieci multimedialnej.
d) Zwielokrotnianie zapisu utrwalonego wizerunku.
e) Publicznego wystawienia, wyświetlenia, odtworzenia oraz nadawania
i reemitowania, a także publicznego udostępniania w taki sposób, aby każdy
mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.
f) Zamieszczanie i publikowanie w prasie, na stronach internetowych,
plakatach i bilboardach.
3. Organizator objęty jest ubezpieczeniem OC.
4. Organizator nie zapewnia ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków,
uczestnicy muszą więc posiadać indywidualne ubezpieczenie wypadkowe
i chorobowe.
5. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania imprezy bez podawania przyczyn.
6. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian oraz ostatecznej
interpretacji regulaminu, który będzie dostępny w biurze zawodów.
7. Parking dostępny dla uczestników będzie znajdował się na terenie zakładów
„Dell”. Wjazd na parking będzie możliwy od godz. 07.30 do godz. 11.30. Ze
względu na przebieg trasy w otoczeniu parkingu, wyjazd z niego będzie możliwy
od godz. 16.30.

