ZJAZD NA CZYMKOLWIEK
REGULAMIN UCZESTNICTWA W ZAWODACH
Cel zawodów:
- stworzenie możliwości współzawodnictwa sportowego wśród mieszkańców Sosnowca,
- wspólna zabawa na śniegu.
Organizator: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sosnowcu.
Termin i miejsce: Zawody odbędą się w dniu 9 lutego 2013 roku na stoku głównym Kompleksu
Rekreacyjno-Sportowego przy ul. 3 Maja 51.
§1
Warunki uczestnictwa
1. Wszystkie osoby chętne do wzięcia udziału w zawodach, które wypełniły kartę startową, mogą
wziąć udział w zawodach. Osoby poniżej 18 roku mogą wziąć udział w zawodach tylko za zgodą
rodziców lub prawnych opiekunów, która musi zostać dostarczona do biura zawodów wraz z
wypełnioną kartą startową.
2. Załoga może liczyć maksymalnie trzy osoby.
3. Uczestnik startuje w zawodach na własną odpowiedzialność.
4. Osoby pod wpływem alkoholu oraz środków odurzających nie zostaną dopuszczone do udziału
w zawodach.
5. Organizatorzy zalecają ubezpieczenie NNW.
§2
Pojazd
1. Pojazd musi być skonstruowany własnoręcznie. Nie może to być tylko standardowy
(niezmodyfikowany) zimowy sprzęt sportowy lub inny np. sanki, nartosanki, oraz nie może
posiadać napędu własnego (silnika spalinowego lub elektrycznego).
2. Zabronione jest umieszczanie na pojazdach określeń obraźliwych lub mogących zostać odebrane
jako dyskryminujące.
3. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zastosowania dodatkowych środków ochrony.
4. Do udziału w zawodach nie zostaną dopuszczone pojazdy, które mogą stanowić zagrożenie dla
startującego lub innych osób, a także sprzętu stanowiącego zagrożenie dla środowiska
naturalnego.
5. O dopuszczeniu pojazdu do zawodów decyduje Organizator.
§3
Kategorie zawodów
1. Najoryginalniejszy pojazd.
2. Najciekawsze przebranie załogi.
3. Najszybszy zjazd.

§4
Przebieg imprezy
1. Uczestnicy mogą poruszać się w swoich pojazdach stanowiąc jego załogę w strefach do tego
wyznaczonych. Przekroczenie strefy bezpieczeństwa grozi dyskwalifikacją załogi.
2. Pojazd musi pokonać trasę siłą rozpędu.
3. Pojazdy oraz załogi będą oceniane przez Organizatora w kategoriach podanych w par. 3.
§5
Postanowienie końcowe
1. Uczestnicy

biorą

udział

w

zawodach

dobrowolnie.

Uczestnictwo

jest

równoznaczne

z zaakceptowaniem postanowień niniejszego Regulaminu.
2. Decyzje Organizatora są ostateczne i nie podlegają odwołaniu.
3. W kwestiach spornych decyzja należy do Organizatora.
4. Organizatorzy zastrzegają sobie wyłączne prawo do interpretacji niniejszego Regulaminu.
§6
Ramowy program zawodów
Godz. 9:30 – Otwarcie biura zawodów
Godz. 11:00 – Rozpoczęcie zawodów, zjazdy w poszczególnych kategoriach
Godz. 12:30 – Wybór najoryginalniejszego pojazdu, najciekawiej przebranej załogi
Godz. 13:00 – Dekoracja zwycięzców
§7
Nagrody
1. W każdej kategorii za miejsca 1-3 statuetki, dyplomy.
2. Organizator zastrzega przyznanie dodatkowych nagród.

§8
Zasady finansowania
1. Opłata startowa nie jest pobierana.
§9
Zgłoszenia
1. Zgłoszenia do zawodów przyjmowane będą w dniu ich rozegrania - 10 lutego 2013 r.
w godz. 9:30-10:30 w Biurze Zawodów zlokalizowanym na ternie Kompleksu RekreacyjnoSportowego przy ulicy 3 Maja 51 w Sosnowcu.
§ 10
Postanowienia końcowe
1. W przypadku zgłoszenia się większej ilości zawodników program zawodów może ulec zmianie.
2. Wyłącznie Organizatorowi przysługuje prawo do wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie.

