
Regulamin zawodów STARE BABICE BMX CHALLENGE 
I. Celem zawodów jest : 
a. przeprowadzenie zawodów na lokalnym obiekcie typu SKATEPARK  

b. wyłonienie najlepszych zawodników w zawodach  

c. propagowanie kolarstwa BMX jako zdrowego stylu życia  

d. zapewnienie uczestnikom oraz widzom doskonałej zabawy  

e. zachęcenie młodzieży do czynnego uprawiania kolarstwa 

II. Organizator 
Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji Stare Babice ul. Zachodnia 2, Zielonki-Parcele 05-082 Stare Babice 

III. Termin i miejsce imprezy 
3 sierpnia 2019  – Borzęcin Duży – teren gminy Stare Babice 

IV. Warunki uczestnictwa 
1. Uczestnikiem zawodów może być każdy pod warunkiem zapisania się do 

zawodów przed startem  

2. Prawo do startu w zawodach mają osoby, które ukończyły 18 lat, osoby w wieku 4 – 18 lat za 
pisemną zgodą rodziców lub opiekunów prawnych, a poniżej 15 lat pod stałą opieką rodziców 
lub opiekunów prawnych biorących udział w imprezie.  

3. Wszyscy zawodnicy startują na własną odpowiedzialność i ryzyko.  

4. Każdy zawodnik zobowiązany jest posiadać sprawny technicznie rower, kask oraz 
ochraniacze. 

V. Zgłoszenia i sprawy finansowe 
1. W zawodach może brać udział każdy spełniający wyżej wymienione warunki  

2. Organizator nie będzie pobierał od uczestników opłaty startowej  

3. Zapisy na miejscu przyjmowane są w Biurze Zawodów .  

4. Najlepsi otrzymują nagrody przyznane przez Organizatora. 

VI. Zasady rozgrywania zawodów 
1. Zawody będą rozgrywane zgodnie z niniejszym regulaminem oraz planem 

minutowym.  

2. Zawodników oceniać będzie 3  osobowy skład sędziowski  

3. Zawody będą rozgrywane w 3 rundach : 

a. Kwalifikacje – 2 przejazdy – najlepszy punktowany  

b. Finały (10 najlepszych zawodników z kwalifikacji) – 3 przejazdy – 2 



najlepsze puntkowane  

c. Best Trick – 20 minut przejazdów bez kolejności, sędziowie 

wybiorą najlepszą ewolucję imprezy  

4. We wszystkich spornych sprawach nieuregulowanych tymi przepisami będzie 

decydował organizator zawodów wraz ze składem sędziowskim. 

VII. Postanowienia końcowe 
1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki losowe zaistniałe podczas 

dojazdu zawodników na zawody i powrotu.  

2. Każdy uczestnik bierze udział w zawodach na własną odpowiedzialność i ryzyko.  

3. Organizator zapewnia wszystkim zawodnikom biorącym udział w zawodach 

niezbędną opiekę medyczną na czas trwania zawodów.  

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zaginione 

podczas trwania zawodów.  

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki w 

czasie zawodów.  

6. Brak znajomości regulaminu nie będzie uznawany jako wytłumaczenie.  

7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu zawodów. 


