
 

 

 

Regulamin Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w konkurencji BMX  

8 lipca 2017 (sobota) tor BMX Jasło 
 

 

Art. 1. Organizator, miejsce zawodów:  

Zawody są organizowane przez: 

Klub Sportowy Lotto Aquila Wadowice  34-146 Stryszów 30;   

 

Dyrektor zawodów:  

 Andrzej Kramarczyk tel. 33 879 7420; kom. 798 754 226;  e-mail  trialboy@wp.pl 

Zawody zostaną przeprowadzone zgodnie z przepisami UCI i PZKol.  

Zawody odbędą się w dniu 8 lipca 2017 (sobota).  

 

Miejsce zawodów: Tor BMX  38-200 Jasło, ul. Gądki tor BMX 

 

Art. 2.  Klasa wyścigu: 

Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży. Zawody są j umieszczone w Kalendarzu 

Zawodów PZKol.  

 

Art. 3. Uczestnictwo: 

W zawodach mogą wziąć udział zawodnicy i zawodniczki w wieku  lat 15-16, 

posiadający  

- ważne licencje kolarskie i ważne badania lekarskie (należy je okazać przy zapisach) - 

- odpowiedni sprzęt: - BMX lub rower górski ze sprawnymi hamulcami, kask, pełne 

rękawiczki z palcami i którzy wezmą udział w obowiązkowych treningach; 

 

Art. 4.  Biuro wyścigu: 

Biuro zawodów: mieścić się będzie: na terenie zawodów i czynne będzie w dniu 8 

lipca 2017  od godz. 11:00 do zakończenia zawodów. 

 

Art. 5.  Treningi: 

Oficjalny trening dozwolony jest wyłącznie po kontroli licencji, zakończeniu 

wszystkich formalności rejestracyjnych i wydaniu numerów. Podczas treningu 

zawodnik musi mieć tabliczkę z numerem na rowerze. 

Treningi oficjalne odbędą się: w dniu zawodów: o godz: 11,15 – 12,15 

Podczas trwania wyścigów trenowanie jest zabronione. 

  

Art. 6.  Klasyfikacja i bonifikaty:  

Klasyfikacja będzie prowadzona zgodnie z Przepisami Sportowymi PZKol. Zawody 

zostaną rozegrane w formie jazdy indywidualnej na czas. Zawodnicy będą startować w 

dwóch biegach eliminacyjnych. Do ustalenia finałowej ósemki  będzie brany lepszy 

czas uzyskany przez zawodnika w jednym z biegów eliminacyjnych.  Do końcowej 

klasyfikacji będzie brany lepszy czas uzyskany w dwóch finałowych przejazdach a dla 

pozostałych lepszy czas uzyskany w jednym z biegów eliminacyjnych. 

 

Art. 7.  Nagrody: 

Zwycięzcy otrzymają tytuł Mistrza Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w 

konkurencji BMX  oraz puchary i dyplomy oraz nagrody rzeczowe.  

 

Art. 8. Ceremonia dekoracji:  

Ceremonia dekoracji odbędzie się 15 min po zakończeniu zawodów.  



 

Art. 9. Kary:  

W zakresie kar obowiązują Przepisy Sportowe UCI i PZKol.  

 

Art. 10.Program minutowy:  

 Piątek 7 lipca 2017 

 16,00 – 20,00 - akredytacja uczestników, przyjmowanie zgłoszeń 

 20.00  - odprawa służb zabezpieczających, odebranie techniczne toru 

 Sobota 8 lipca 2017 

11:00 -11.45  -  cd. przyjmowania. zgłoszeń w biurze zawodów 

11:15    -  otwarcie toru 

11:45  - 12:15  - obowiązkowy trening z bramką startową 

12:20    - otwarcie Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży BMX na czas 

12:30  - 14:30  - Przejazdy eliminacyjne i finałowe 

14:45   - dekoracje, zamknięcie Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży 

 

Art. 11. Zasady finansowania: 

Zawodnicy są zwolnieni z opłaty startowej. Organizator nie przewiduje żadnych 

kosztów dodatkowych dla zawodników. 

 

Art. 12. Skład komisji sędziowskiej: 

 Sędzia Główny będzie delegowany przez Kolegium Sędziów PZKol. 

 

Art. 13. Wyniki: 

Wyniki z każdego wyścig będą publikowane na stronach www.pzkol.pl www.dh4x.pl  

 

Art. 14.Wykaz szpitali: 

Szpital Specjalistyczny w Jaśle  

38-200 Jasło, ul. Lwowska 22 woj. podkarpackie  

tel. 13 446 20 41, fax 13 446 83 22 

 

Art. 15.Postanowienia końcowe: 

- We wszystkich sprawach nieobjętych regulaminem decyduje Sędzia Główny w 

porozumieniu z Organizatorem zawodów. 

- Każdy uczestnik bierze udział w wyścigu na własną odpowiedzialność. 

- Zawodnicy zobowiązani są do ubezpieczenia we własnym zakresie. 

- Każdy zawodnik zobowiązany jest do stosowania się do poleceń sędziów oraz 

organizatorów, a także do przestrzegania zasad niniejszego regulaminu. 

- Wszyscy zawodnicy mają obowiązek startowania w kaskach ochronnych, zgodnych 

z obowiązującymi standardami bezpieczeństwa, podczas wszystkich wyścigów oraz 

oficjalnych treningów wyznaczonych przez organizatora imprezy. 

- Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za sprzęt sportowy ani rzecz 

pozostawione bez nadzoru. 

- Wszelkie dodatkowe informacje/komunikaty umieszczone zostaną na tablicy obok 

biura zawodów - zawodnicy i opiekunowie mają obowiązek zapoznania się z ich 

treścią. 

 

 

 

 

 

 

 


