
Regulamin zawodów na skateparku przy Gryf Arenie 

I. Organizatorem zawodów jest Powiatowe Centrum Sportu Rekreacji i Promocji w Gryficach, zwany 

w dalszej części regulaminu PCSRiP. 

II. Zasady zawodów określa niniejszy regulamin, który wchodzi w życie z dniem 09.09.2020  

i obowiązuje do końca trwania imprezy. 

III. Termin i miejsce odbywania się zawodów: 15.09.2020r., 16:30-18:00, Skatepark przy hali gryf 

Arena w Gryficach,ul. Piłsudskiego 35 72-300 Gryfice 

IV. Wiadomości ogólne 

Uczestnicy w dyscyplinie – jazda na hulajnodze rywalizują między sobą na skateparku. Każdy 

uczestnik wykonuje przejazd po skatepark-u na czas. Wygrywa najlepiej oceniony przejazd w danej 

kategorii. 

Zawody odbędą się w jednej kategorii: Kategoria Ogólna, w jednej grupie wiekowej 2006 i młodsi 

Forma przeprowadzenia rywalizacji - zawody odbędą się w formie przejazdów pojedynczych aby 

najlepsi zawodnicy mogli w pełni zaprezentować jak potrafią wykorzystać wszystkie elementy. Forma 

zawodów może zostać zmieniona przez organizatora.  

Zwycięża zawodnik, który otrzyma najlepsze noty za: 

- wykonane ewolucje techniczne 

- płynność przejazdu 

- kreatywność i wykorzystanie wszystkich elementów skateparku 

Skład sędziowski zostanie ustalony przez organizatora. Sędziowie przyznawać będą punkty za 

przejazd w przedziale od 1 do 10.  

V. Warunki uczestnictwa w zawodach Skate Jam przy Gryf Arenie. 

Uczestnikiem zawodów może zostać każda osoba, która ukończyła 8 lat i wypełniła formularz 

zgłoszeniowy. Warunkiem wzięcia udziału w imprezie jest zapisanie się w dniu zawodów nie później 

niż 15min przed startem tj. do godz. 16:15. Aby wziąć udział w zawodach należy wypełnić 

oświadczenie.  

Osoby nieletnie dodatkowo muszą dostarczyć zgodę rodzica/opiekuna prawnego. 

Wszyscy uczestnicy powinni posiadać kask oraz komplet ochraniaczy podczas startu! 

Uwaga! Sprzęt, na którym startuje zawodnik musi być sprawny technicznie i spełniać odpowiednie 

wymogi udziału w zawodach.  

VI. Nagrody: 

Dla trzech pierwszych miejsc przewidziane są nagrody rzeczowe oraz dyplom. 

VIII. Sprawy organizacyjne. 

Należy zachować wszelkie możliwe zasady bezpieczeństwa, aby nie narażać innych uczestników na 

niebezpieczeństwo. 

Uczestnik wydarzenia ponosi wszelką odpowiedzialność za siebie i ewentualne szkody wyrządzone 

innym uczestnikom. Zakazuje się popychania, szarpania, ciągnięcia czy agresywnego zachowania 



wobec innych uczestników. Osoby dopuszczające się takiego zachowania będą zdyskwalifikowane. 

Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania zasad fair play wobec innych uczestników. Osoba 

niepełnoletnia może startować pod warunkiem dostarczenia podpisanej zgody rodzica/opiekuna 

prawnego lub podpisania jej w biurze zawodów w dniu zawodów. Organizator nie ponosi 

odpowiedzialności za urazy oraz wypadku powstałe podczas zawodów. 

IX. Postanowienia końcowe: 

Każdy uczestnik bierze udział w zawodach z pełną świadomością i na własną odpowiedzialność.  

W trakcie wydarzenia wszyscy jego uczestnicy powinni bezwzględnie stosować się do poleceń 

organizatora. Uczestnik zawodów skateparkowych przy Gryf Arenie uznaje, że zapoznał się  

z regulaminem i zobowiązuje się do jego przestrzegania. Organizator ma prawo do publikowania  

w środkach masowego przekazu (internet, prasa, radio, telewizja, ulotki, plakaty i inne materiały 

informacyjne i promocyjne) danych identyfikujących uczestników zawodów tj. imię, nazwisko oraz ich 

wizerunek. 

 

 


