
Regulamin  

Zawody Skatepark Trzebiatów 

Zawody odbędą się na skateparku w Trzebiatowie 14.05.2016r. 

Start: godzina 16:00 

Organizatorem Zawodów na Skateparku w Trzebiatowie, dalej zwanymi „zawodami”, jest Starostwo Powiatowe w 

Gryficach. 

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

przypadku osób niepełnoletnich wymagana jest pisemna zgoda opiekuna w formie oświadczenia. Formularze 

zgłoszeniowe wraz z oświadczeniem, dostępne są na stronie www.gryfice.pl oraz, w formie fizycznej, w 

Powiatowym Centrum Marketingu, Rozwoju Gospodarczego i Integracji Europejskiej w Gryficach przy Pl. 

Zwycięstwa 37 (pok. 426).  

Uwaga! 

Sprzęt, na którym startuje zawodnik musi być sprawny technicznie i spełniać odpowiednie wymogi udziału w 

zawodach. 

Zawody odbędą się w jednej kategorii: Kategoria Ogólna, w dwóch grupach wiekowych z przedziałami: 8-13 lat 

oraz 14+ lat 

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.  

Zgłoszenia będą przyjmowane do dnia zawodów, tj. 14 maja, do godz. 15:00 na terenie skateparku w namiocie 

organizatora.  

Każdy pełnoletni uczestnik zawodów musi posiadać dowód tożsamości. Wszelkie spory sportowe rozstrzyga 

organizator wraz z sędziami. Interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatora. 

Nagrody otrzymają trzej najlepsi zawodnicy w poszczególnych grupach wiekowych. 

Każdy, kto bierze udział w imprezie jako zawodnik oraz publiczność winien zachowywać się tak, aby nie szkodził 

innemu uczestnikowi. Uczestnicy winni stosować się do zarządzeń służby porządkowej, Policji, Straży Pożarnej i 

spikera zawodów. Ze względu bezpieczeństwa widzowie są zobowiązani na żądanie służby porządkowej oraz 

Policji zajmować wskazane miejsca. Wszystkie wejścia, wyjścia oraz drogi ewakuacyjne muszą być utrzymane w 

stanie wolnym. 

Zabrania się wnoszenia na teren imprezy następujących przedmiotów: 

- broni wszelkiego rodzaju, 

- innych niebezpiecznych przedmiotów, 

- materiałów wybuchowych, 

- środków odurzających, 

- substancji psychotropowych, 

- napojów alkoholowych. 

14:00 – 15:00  Rejestracja zawodników 

16:00 -  Oficjalne rozpoczęcie zawodów. 

18:00 Wręczenie nagród i oficjalne zakończenie imprezy 

 

* Plan godzinowy może ulegać zmianie w zależności od ilości uczestników. 


