Regulamin Techniczny
Zawody rowerowe na Miasteczku Ruchu Drogowego

1. Termin zawodów:
16.09.2017 r.

2. Miejsce:
Miasteczko Ruchu Drogowego. Aleje Zygmuntowskie 4A, 20-001 Lublin.

3. Program Rozgrywek:
W zależności od ilości zgłoszonych osób, rozgrywki prowadzone będą systemem „każdy z
każdym” lub na podstawie turniejowej drabinki.

4. Regulamin Turnieju:
1. Nad organizacją i prawidłowym przebiegiem rozgrywek czuwa wyznaczony koordynator
rozgrywek – Paweł Markiewicz.
2. Rozgrywki odbywać się będą na terenie ośrodka Miasteczko Ruchu Drogowego w Lublinie.
3. Każdy
z
uczestników
przed
rozpoczęciem
gry
zostaje
przeszkolony
w zakresie bezpieczeństwa oraz zapoznaje się z funkcjonowaniem sprzętu.
4. Przebywając na polu gry zawodnicy są bezwzględnie zobowiązani do noszenia kasków
ochronnych, które mogą zostać zdjęte po zakończeniu zawodów, w wyznaczonym,
bezpiecznym miejscu.
5. Zawody powinny zostać natychmiast przerwane na każdy sygnał sędziego.
6. Na terenie wyznaczonym do organizacji zawodów mogą przebywać tylko osoby biorące udział
w grze i sędziowie.
7. Koordynator rozgrywek, po uzgodnieniu z organizatorem ma prawo dokonać wszelkich
odstępstw od postanowień niniejszego regulaminu w drodze jednostronnej decyzji.
8. Organizator nie odpowiada materialnie za rzeczy ani przedmioty zawodników znajdujące się
na terenie Miasteczka Ruchu Drogowego w Lublinie.
9. Zawodnicy ponoszą odpowiedzialność za szkody materialne powstałe z ich winy. Za egzekucję
roszczeń z tytułu strat materialnych odpowiadają uczestnicy.
10. Zawodnicy oraz trenerzy i opiekunowie zobowiązani są przestrzegać niniejszego Regulaminu.
11. Koordynator rozgrywek po uzgodnieniu z organizatorem ma prawo dokonać wszelkich
odstępstw od postanowień niniejszego regulaminu w drodze jednostronnej decyzji.

5. Zasady i Przepisy gry:
1.
2.
3.
4.

Zawody Rowerowe zostaną rozegrane systemem „drabinki”.
Zawody składać się będą z trzech rund według scenariuszy opisanych w systemie rozgrywek.
Runda składać się będzie z przejazdów według scenariuszy opisanych w systemie rozgrywek.
Każdy zawodnik w ramach jednego przejazdu otrzyma pełny sprzęt niezbędny do bezpiecznej
gry tj. kask oraz rower.
5. Gracz zostaje wyeliminowany z gry na podstawie:

a) niezastosowaniu się do niniejszego regulaminu oraz nieprzestrzegania ogólnie przyjętych
zasad fair play,
b) własnej deklaracji o wyłączeniu z gry, która raz podjęta nie może być cofnięta,
c) na podstawie decyzji sędziego o niezachowaniu należytej ostrożności przez zawodnika.

6. Nagrody:
Medale i dyplomy dla osób, które zajmą miejsca 1-3.
Imię i nazwisko prowadzącego zawody:
Paweł Markiewicz

