
TURNIEJ GWIAZDKOWY
W SKATEPARKU

29 GRUDNIA 2016

REGULAMIN

CEL ZAWODÓW:
- Popularyzacja sportów extremalnych
- Poprawa kondycji fizycznej poprzez aktywny wypoczynek i zabawę
- Połączenie sportowej rywalizacji z rekreacją i zabawą

TERMIN I MIEJSCE ROZGRYWANIA ZAWODÓW:
29.12.2016r. godz. 12:00 Skatepark Wałbrzych ul. Topolowa 17k

ORGANIZATORZY:
Aqua-Zdrój Wałbrzych
Skatepark Wałbrzych
Ul. Topolowa 17k
Tel. 746669956

WARUNKI UCZESTNICTWA:
- zgłoszenia uczestników odbywają się na obiekcie Skatepark Wałbrzych Ul.
Topolowa 17k w godzinach funkcjonowania obiektu oraz w dniu zawodów

-  do udziału w imprezie dopuszczane są dzieci pod stałą opieką rodziców lub
opiekunów prawnych.  Uczestnicy zobowiązani  są  dostarczyć  pisemną  zgodę
rodziców, lub pełnoletniego opiekuna na udział podopiecznego w zawodach.
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-  podczas trwania imprezy obowiązuje bezwzględna jazda w kasku, zaleca
się  używanie  nałokietników,  nakolanników  i  innych  ochraniaczy  w  celu
zabezpieczenia się przed skutkami ewentualnych upadków,

- udział w zawodach jest bezpłatny i odbywa się na własną odpowiedzialność.

- organizator zapewnia sprzęt niezbędny do udziału w zabawie.

-  podczas  trwania  zawodów  obiekt  jest  wyłączony  z  użytku  dla  osób  nie
będącymi uczestnikami zawodów.

ŚWIADCZENIA DLA UCZESTNIKÓW:

 posiłek regeneracyjny
 nagrody rzeczowe i trofea dla zwycięzców
 pamiątkowy, imienny dyplom uczestnictwa 
 upominek dla każdego uczestnika
 doskonałą atmosferę

PROGRAM IMPREZY
11:30 – 12:00 Zapisy w biurze zawodów
12:00 – 13:00 Przebieg konkurencji
13:30 – 14:00 Poczęstunek dla uczestników oraz opiekunów
14:00 – 14:30 Zakończenie imprezy, dekoracja najlepszych uczestników

*  -  czas  zawodów  może  ulec  zmianie  w  zależności  od  ilości  zgłoszonych
uczestników.

KATEGORIE WIEKOWE I NAGRODY:
W zależności od ilości zgłoszonych dzieci organizator podzieli je na następujące
kategorie:

Grupa 0 – 10 lat i młodsi (dziewczynki/chłopcy)
Grupa I – 11-12 lat (dziewczynki/chłopcy)
Grupa II – 13-14 lat (dziewczynki/chłopcy)
Grupa III – 15-16 lat (dziewczynki/chłopcy)

- W w/w kategoriach dzieci zostaną nagrodzone za  I-III miejsca.
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- Wszystkim uczestnikom wręczone zostaną pamiątkowe medale oraz imienne 
dyplomy uczestnictwa.

- Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany kategorii wiekowych i uzasadnia
to ilością uczestniczących dzieci.

OPIS KONKURENCJI:

1. Przejazd Bikerów BMX – konkurencja na czas
Uczestnik pokonuje wytyczona trasę wykonując przejazd rowerem BMX
slalomem pomiędzy pachołkami.

2. Przejazd Skaterów na deskorolkach – konkurencja na czas
Uczestnik wykonuje przejazd z szarfą po wytyczonej trasie. Dojeżdżając
do końca odcinka uczestnik wykonuje nawrót przekładając szarfę przez oś
ciała poczym wraca na linie startu ta samą trasą pokonując przeszkody.

3. Hokejowy slalom Rolkarzy – konkurencja na czas
Uczestnik pokonuje wytyczona trasę na rolkach trzymając kij hokejowy i
prowadząc  krążek  po  wyznaczonej  trasie.   Nawrotu  uznaje  się  za
zaliczony z chwilą trafienia krążkiem do bramki znajdującej się na końcu
toru. Po trafieniu uczestnik wraca po wyznaczonej trasie na linie mety.

4. Tor  przeszkód na  hulajnodze – konkurencja na czas
Zadaniem  uczestników  jest   pokonać  w jak najkrótszym czasie   tor
przeszkód z ustawionych pachołków oraz przeszkód jadąc na hulajnodze.

5. Kto przejedzie najdalej na jednej nodze na rolkach
Uczestnik ma za zadanie wykonać jak najdłuższy przejazd na rolkach na
jednej nodze. Uczestnik ma 5m odcinek na którym może się rozpędzać
zakończony  biała  linią.  Po  przekroczeniu  lini  uczestnik  kontynuuje
przejazd  lecz  podłoża  może  już  dotykać  tylko  jedna  (dowolna)
łyżworolka.  Pomiar  odległości  dokonywany  jest  za  pomocą
specjalistycznej taśmy pomiarowej. 

6. Kto przejedzie najdalej na hulajnodze
Uczestnik ma za zadanie wykonać jak najdłuższy przejazd na hulajnodze
mogąc odepchnąć się tylko dwa razy na wyznaczonym odcinku. Pomiar
odległości  dokonywany  jest  za  pomocą  specjalistycznej  taśmy
pomiarowej.
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7. Slalom parami - konkurencja na czas
Uczestnicy  wykonują  przejazd  w  parach  po  wyznaczonym  torze
trzymając się za ręce.

8. Konwój na rolkach woreczków - konkurencja na czas
Uczestnik  ma  za  zadanie  przetransportować  na  rolkach  3  woreczki  z
punktu A do punktu B. Podczas jednego przejazdu można zabrać ze sobą
tylko jeden woreczek.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

-  Organizator  nie  ponosi  odpowiedzialności  za  rzeczy  zaginione  w  trakcie
trwania zawodów.
- Każdy uczestnik zobowiązany jest do szczególnej dbałości o bezpieczeństwo
podczas obecności na torze i kierowanie się zasadą fair play w trakcie zawodów.
-  Wszystkie  sporne  kwestie  nie  objęte  tym  regulaminem  będzie  rozstrzygał
organizator. (program zawodów może ulec zmianie).
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