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ul. Gierymskiego 21b 

44-207 Rybnik 

CEL ZAWODÓW: 
Popularyzacja dyscyplin sportowych Four Cross, Dirt i Mountainboard 
Propagowanie aktywnego i zdrowego trybu życia. 
Promowanie tras oraz miejscowości, w których organizowane są zawody. 
Wyłonienie najlepszych zawodników w poszczególnych kategoriach. 

NAZWA ZAWODÓW: 
Extreme Day Rybnik 

TERMIN I MIEJSCE ROZGRYWANIA ZAWODÓW: 
6 Czerwiec 2015 - Rybnik, park Wiśniowiec przy ul Gliwickiej. 

ORGANIZATOR: 
 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 
1. Poniższy Regulamin (w skrócie „Regulamin”) dotyczy imprezy (nazwa imprezy), która odbędzie 

się w dniu 06.06.2015 w parkU Wiśniowiec przy ul Gliwickiej. 

2. Uczestnikiem nazywamy osobę, która zgłosiła swój udział w zawodach (nazwa) i wpisała się na 

listę startową upoważniającą do udziału w jednej z konkurencji: FourCross, Freestyle Dirt, 

Mountainboard, Mountainboard Freestyle . 

3. Każdy z uczestników Turnieju zobowiązany jest do zaznajomienia się z Regulaminem oraz jego 

przestrzegania. Przystąpienie do rozgrywek czyli wpisanie na listę startową równoważne jest 

akceptacji postanowień Regulaminu. 

4. Udział w Turnieju jest otwarty dla każdej osoby. Warunkiem uczestnictwa jest opłacenie kwoty 

wpisowej w kwocie 20 złotych podczas zapisów (18.1.2014 w godzinach 9:00 - 9:30) 



5. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za zgubione, zniszczone lub skradzione rzeczy 

osobiste i sprzęt sportowy uczestników i osób postronnych  (kibiców, osób towarzyszących) 

6. Każdy zawodnik może brać udział jedynie w dyscyplinie, do której się zgłosił i opłacił wpisowe 

7. Za złamanie Regulaminu grożą kary, które szczegółowo opisuje sekcja Regulaminu pt. 

„Działania zabronione i kary”. 

8. Każdy uczestnik bierze udział w zawodach na własną odpowiedzialność, a w przypadku 

uczestników niepełnoletnich odpowiedzialność ta jest brana przez rodziców lub prawnych 

opiekunów (w tym wypadku osoba niepełnoletnia musi przekazać organizatorowi oświadczenie 

zezwalające na udział w zawodach, podpisane przez rodziców lub opiekuna prawnego) 

9. Organizator nie zapewnia ubezpieczenia Uczestnikom. Uczestnik obowiązany jest do 

odpowiedniego ubezpieczenia się od następstw nieszczęśliwych wypadków jak i od 

odpowiedzialności cywilnej we własnym zakresie. 

10. Organizator zapewnia opiekę medyczną podczas zawodów w postaci ratownika medycznego 

oraz środka transportu, a także dostęp do sanitariatów. 

11. Przystępując do zawodów, uczestnik oświadcza o swojej pełnej sprawności 

fizyczno-umysłowej i braku jakichkolwiek przeciwskazań medycznych do udziału w zawodach. 

12. Organizator ma prawo do przeprowadzenie badań wśród Uczestników na obecność w 

organizmie alkoholu i innych środków odurzających. W przypadku wykrycia jakichkolwiek 

substancji odurzających Uczestnik automatycznie jest usuwany z listy startowej przez organizatora 

bez możliwości zwrotu wpisowego. 

13. Przystępując do startu w zawodach uczestnik akceptuje poniższą klauzulę: 

Organizator, wszystkie osoby z nim współpracujące, a także osoby związane z przeprowadzeniem i 

organizacją zawodów nie ponoszą odpowiedzialności względem uczestników za szkody osobowe, 

rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po zawodach. Uczestnicy startują na 

własną odpowiedzialność. Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność cywilną i prawną za wszystkie 

szkody. Przez akceptację niniejszej deklaracji uczestnicy zrzekają się prawa dochodzenia prawnego 

lub zwrotnego od organizatora lub jego zleceniobiorców w razie wypadku lub szkody związanej z 

zawodami.  

Przyjmuję do wiadomości, że w razie wypadku nie mogę wnosić żadnych roszczeń w stosunku do 

organizatora. Zobowiązuję się do przestrzegania zarządzeń służb porządkowych, sędziów oraz 

warunków regulaminu. Zgadzam się z warunkami uczestnictwa i zgłaszam swoje uczestnictwo w 

w/w. zawodach. Mój stan zdrowia pozwala na uczestnictwo w zawodach sportowych, bez ryzyka 

utraty zdrowia bądź życia. Zapoznałem się z formułą i trasą zawodów. Jestem świadomy 

zagrożeń wynikających z uczestnictwa w zawodach. Posiadam ważne ubezpieczenie w zakresie 

następstw nieszczęśliwych wypadków, kosztów leczenia oraz kontuzji sportowych. W czasie 

zawodów nie będę pod wpływem alkoholu, środków psychoaktywnych bądź innych substancji 

wywierających niekorzystny wpływ na zdolność oceny sytuacji i ryzyka wynikającego z 

uczestnictwa w zawodach. 

14. Zdjęcia, nagrania filmowe oraz wywiady z moją osobą, a także wyniki z moimi danymi 

osobowymi mogą być wykorzystane przez prasę, radio i telewizję. Swoim podpisem zapewniam, że 



zapoznałem się z wszystkimi warunkami regulaminu zawodów i wypełniłem formularz 

zgłoszeniowy zgodnie z prawdą oraz kompletnie. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych 

osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.Nr 133, 

poz.883). 

15. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego opublikowania. 

ORGANIZATOR NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI: 
1.  Za wszelkie kontuzje, uszczerbki na zdrowiu wynikłe podczas przygotowań i podczas samych 

zawodów. 

2. Za uszczerbki na zdrowiu będące następstwem obrażeń odniesionych podczas zawodów . 

3. Za uszkodzenia odzieży, sprzętu i akcesoriów niezbędnych do uczestnictwa w zawodach. 

4. Za rzeczy pozostawione w szatni i na terenie zawodów. 

5. Za szkody wynikłe podczas zawodów. 

OBOWIĄZKI UCZESTNIKA 
1. Używanie sprawnych i atestowanych ochraniaczy służących do poprawy bezpieczeństwa jak: 

ochrony kończyn, kask, ochrona tułowia itp. 

2. Używanie sprawnego sprzętu sportowego 

3. Stosowanie się do poleceń Organizatora  

4. W przypadku startu w konkurencjach four cross lub dirt, konieczne jest posiadanie sprawnego 

roweru, przystosowanego do uprawiania danej konkurencji. W przypadku startu w konkurencji four 

cross, rower musi być wyposażony, w co najmniej jeden hamulec. 

5. Posiadanie kasku typu orzech lub kasku integralnego (tzw. Fullface). 

DZIAŁANIA ZABRONIONE I KARY 
1. Celem Organizatorów jest zorganizowanie zawodów na sprawiedliwych i równych dla wszystkich 

zasadach. Mając na uwadze ułomność przepisów prawnych i ich częste niedostosowanie do 

realiów postanawia się, że ostateczną decyzję w każdej sprawie podejmuje Organizator. Działa on 

na zasadzie poczucia słuszności i sprawiedliwości. Regulamin jest jasnym wyznacznikiem co 

uczestnik Turnieju powinien, a czego nie powinien robić, jednak w spornych lub bardziej 

skomplikowanych przypadkach zdanie Organizatora jest najważniejsze. 

2. Najważniejszą zasadą przyświecającą zawodom jest  zasada fair-play. Dlatego organizator 

zobowiązuje graczy do: 

- przestrzegania zasad kultury osobistej 

- okazywania wyrozumiałości i dążenie do kompromisu w przypadku problemów technicznych u 

przeciwnika 

- łagodzenia konfliktów 



- przestrzegania etykiety oraz innych, ogólnie obowiązujących norm społecznych 

3. Zakaz spożywania i wnoszenia napojów alkoholowych 

4. Zakaz niszczenia sprzętu, infrastruktury 

6. Zakaz wnoszenia na imprezę broni, niebezpiecznych przedmiotów, materiałów wybuchowych, 

wyrobów pirotechnicznych, materiałów pożarowo niebezpiecznych, napojów alkoholowych. 

5. Mocno zalecane jest posiadanie rękawiczek oraz ochraniaczy kręgosłupa, łokci i kolan. 

KATEGORIE ZAWODÓW: 
Four Cross:  
- Open – kategoria, w której mogą wystartować wszyscy zawodnicy biorący udział w zawodach 
- Kobiety – kategoria przeznaczona wyłącznie dla kobiet. 
- Full – kategoria wyłącznie dla zawodników z amortyzowaną ramą 
 
Mountainboard Bordercross: 

 Open 
 Kobiety 
 Junior (do 15 lat) 
 
Mountaiboard Freestyle: 
-  Open 
 
Dirt: 

- Open 
 
 
Do startu w części rowerowej zawodów nie jest wymagane posiadanie licencji kolarskiej. 
Zawodnicy, którzy nie ukończyli 18 roku życia muszą posiadać pisemną zgodę rodzica (Załącznik nr 
1 – zgoda rodzica).  
 

WARUNKI UCZESTNICTWA: 
Każdy uczestnik bierze udział w zawodach na własną odpowiedzialność, a w przypadku 

uczestników niepełnoletnich odpowiedzialność ta jest brana przez rodziców lub prawnych 

opiekunów (w tym wypadku osoba niepełnoletnia musi przekazać organizatorowi oświadczenie 

zezwalające na udział w zawodach, podpisane przez rodziców lub opiekuna prawnego) 

- Posiada sprawny rower, przystosowany do uprawiania konkurencji four cross, wyposażony, w co 

najmniej jeden hamulec. 

- Posiada kask rowerowy typu orzech lub kask integralny (tzw. Fullface).  

- Mocno zalecane jest posiadanie rękawiczek oraz ochraniaczy kręgosłupa, łokci i kolan. 



 

OPŁATY STARTOWE: 
Opłata startowa w wysokości  20 zł jest uiszczana w biurze zawodów, w dzień ich rozgrywania. 

W ramach opłaty startowej każdy uczestnik: 
- zabezpieczenie medyczne  
- otrzymuje numer startowy. 
- ma zapewniony posiłek 
 
Organizator nie zwraca opłaty startowej osobom, które nie ukończyły zawodów. 

ZASADY ROZGRYWANIA: 
Zawody four cross składają się z dwóch etapów – fazy eliminacji oraz fazy pucharowej. 

Faza eliminacji polega na starcie w trzech biegach eliminacyjnych w losowym składzie , w których 

zbiera się punkty (1 miejsce – 4pkt, 2 miejsce – 3pkt, 3 miejsce – 2pkt, 4 miejsce – 1pkt). Następnie 

64, 32, 16, lub ośmiu zawodników (liczba ustalona jest na podstawie ilości uczestników zawodów), 

którzy uzyskali największą ilość punktów, awansują do fazy pucharowej. 

Czwórki fazy pucharowej wyznaczane są zgodnie z regulaminem UCI (W przypadku jednakowej 

ilości punktów zdobytych przez zawodników w fazie eliminacji decyduje kolejność zgłoszeń). Z 

poszczególnych biegów do kolejnej fazy awansuje zawsze dwóch zawodników. Osoby, które zajęły 

miejsca 1,2 w półfinałach trafiają do finału, a zawodnicy z miejsc 3, 4 trafiają do małego finału.  

Niestawienie się na start wyścigu grozi dyskwalifikacją.  

Zawodnicy startują z numerami dostarczonymi przez organizatora, umieszczonymi na kierownicy z 

przodu roweru. 

W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decydują Sędzia Główny w porozumieniu 

z Dyrektorem zawodów. 

Zawody Mountainboard - Bordercross – Zasasy opisane są w załączniku nr 2 – „Zasady 

Boardercross” 

Zawody Mountainboard – Freestyle - Zasasy opisane są w załączniku nr 3 – „Zasady 

Mountainboard – Freestyle” 

Zawody Dirt 

Styl wolny, wygrywa zawodnik najlepiej oceniony przez sędziów. 
 

NAGRODY: 
Najlepsi zawodnicy każdej konkurencji, otrzymają nagrody z puli nagród o wartości 3000zł  

PROGRAM ZAWODÓW: 
11:00 - 12:00 – Treningi / Zapisy 
12:30 - 13:30 – Eliminacje 



14:00 – Finały 
 
Z powodu zdarzeń losowych, organizator zastrzega sobie prawo do zmian w harmonogramie 

zawodów. 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE: 
1. Przystępując do startu w zawodach uczestnik akceptuje poniższą klauzulę: 

Organizator, wszystkie osoby z nim współpracujące, a także osoby związane z przeprowadzeniem i 

organizacją zawodów nie ponoszą odpowiedzialności względem uczestników za szkody osobowe, 

rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po zawodach. Uczestnicy startują na 

własną odpowiedzialność. Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność cywilną i prawną za wszystkie 

szkody. Przez akceptację niniejszej deklaracji uczestnicy zrzekają się prawa dochodzenia prawnego 

lub zwrotnego od organizatora lub jego zleceniobiorców w razie wypadku lub szkody związanej z 

zawodami.  

2.  Organizatorzy rozgrywek rezerwują sobie prawo do dokonywania zmian w regulaminie. W takim 

przypadku odpowiednia informacja zostanie ogłoszona na turnieju. 

3. W kwestiach niezawartych w Regulaminie należy stosować obowiązujące na terenie 

Rzeczpospolitej Polskiej prawo, w szczególności Kodeks Cywilny. 

4. W kwestiach spornych Organizator pozostawia sobie prawo do podjęcia ostatecznej decyzji. 

5. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania imprezy w związku z wystąpieniem klęsk 

żywiołowych lub innych uznawanych za działanie "siły wyższej"; 

Wszyscy zawodnicy proszeni są o nie zaśmiecanie trasy zjazdu i szczególną troskę o środowisko 
naturalne; 
Zawodnicy zobowiązani są do zachowania kultury osobistej, przestrzegania zasad fair play; 

SZPITALE: 
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 3 
ul. Energetyków 46, 44-200 Rybnik 
http://www.szpital.rybnik.pl 

http://www.szpital.rybnik.pl/
http://www.szpital.rybnik.pl/

