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REGULAMIN 

 

Zawodów   Deskorolkowych i Hulajnogowych  

Whip&Flip   

 

I. Organizator: 

Organizatorem Zawodów deskorolkowych i hulajnogowych Whip & Flip  jest: Miasto 

Puławy, ul. Lubelska 5, 24-100 Puławy, NIP: 7162657627.wykonawcą wydarzenia  

jest SKATE LS Sp.z o.o.  ul. Helenowska 22/99, 05-800 Pruszków. Nip: 534-249-97-

49 Regon: 147456996 Krs:0000520058  

 

II. Termin: 

17 września (sobota) w godzinach 10.00-18.00 (godzina zakończenia zawodów może 

ulec zmianie ze względu na liczbę uczestników) 

 

III. Miejsce rozgrywania zawodów: 

Skatepark w Puławach  (24-100 Puławy, ul. Niemcewicza 2) 

 

IV. Cel zawodów: 

1) propagowanie jazdy na deskorolce i hulajnodze w regionie, 

2) promocja zdrowego trybu życia,  

3) konsolidacja więzi społecznych, 

4) integracja uczestników . 

 

       V. Kategorie:  

Zawody odbywają się w ośmiu kategoriach, z podziałem na wiek.  

1) Deskorolka Przejazdy  – Juniorzy  - zawodnicy do 15 roku życia  

2) Deskorolka Przejazdy  – Seniorzy – zawodnicy powyżej 15 roku życia.  

3) Hulajnoga Przejazdy - Juniorzy  - zawodnicy do 15 roku życia  

4) Hulajnoga Przejazdy  – Seniorzy – zawodnicy powyżej 15 roku życia  

5) Best Trick Hulajnoga- kategoria open 

6) Best Trick Hulajnoga- kategoria open 
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VI. Program zawodów: 

10.00 - OTWARCIE BIURA ZAWODÓW ZAPISY UCZESTNIKÓW  

10.00- 11:00 OPEN PARK  

10.00-11.00 WARSZTATY Z JAZDY NA DESKOROLCE I HULAJNODZE 

11:00 - 11:30 ELIMINACJE DESKOROLKA JUNIOR I SENIOR 

11:35 - 12:10  ELIMINACJE HULAJNOGA JUNIOR I SENIOR  

12:15 - 12:45 PÓŁFINAŁY DESKOROLKA JUNIOR I SENIOR 

12.50 - 13:20 PÓŁFINAŁY HULAJNOGA JUNIOR I SENIOR  

13:20 - 13:50 FINAŁ DESKOROLKA JUNIOR I SENIOR 

13.50 – 14.30 FINAŁ HULAJNOGA JUNIOR I SENIOR 

15.00 – 15.15 ROZDANIE NAGRÓD  

15.15 – 16.00 BEST TRICK DESKOROLKA 

16.00 - 16:45 BEST TRICK HULAJNOGA 

17.30 – ROZDANIE NAGRÓD 

18.00 ZAKOŃCZENIE IMPREZY 

 

UWAGA! Zastrzega się zmianę programu zawodów w przypadku niekorzystnych 

warunków atmosferycznych lub zgłoszenia się małej/dużej liczby uczestników. 

 

VII. Warunki uczestnictwa:  

1) prawo do startu w zawodach mają osoby: 

- które ukończyły 18 lat, 

- w wieku 15-18 lat za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów prawnych, 

- poniżej 15 lat, które podczas zawodów muszą być pod stałą opieką rodziców  

    lub opiekunów prawnych, 

      2) uczestnikiem zawodów jest osoba, która zgłosi się do biura zawodów przed  

         startem (w dniu zawodów) i podpisze kartę zgłoszenia oraz dostarczy zgodę rodziców  

         (dotyczy osób niepełnoletnich), 

     3) wszyscy uczestnicy startują w zawodach  na własną odpowiedzialność i ryzyko, 

organizator nie ponosi odpowiedzialności za kontuzje i urazy powstałe podczas zawodów.  

     4) każdy uczestnik zobowiązany jest posiadać sprawną technicznie hulajnogę, deskorolkę,  

         kask oraz ochraniacze w celu zabezpieczenia się przed skutkami ewentualnych  

         upadków, 

     5) udział w zawodach jest bezpłatny. 
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VIII. Struktura zawodów: 

1) zawody składają się z eliminacji, półfinału i finału  (struktura zawodów uzależniona 

będzie od ilości zgłoszonych do startu uczestników) 

2) na podstawie uzyskanej punktacji sędziowie wyliczą ostateczne wyniki zawodów.  

3) Podczas konkurencji BEST TRICK nagradzane będą najlepsze ewolucje wskazane 

przez sędziów 

 

IX. Sędziowie oceniać będą: 

1) format zawodów oraz rywalizację opierającą się na  ocenianych przejazdach, 

2) każdy przejazd trwający około 60 sekund, liczy się lepszy przejazd (wyżej oceniony 

przez sędziów), (ilość przejazdów oraz czas trwania przejazdów uzależniony będzie 

od ilości zapisanych uczestników)  

3) skalę trudności ewolucji i widowiskowość przejazdu każdego z zawodników.  

 

X. Postanowienia ogólne: 

1) organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione na terenie skateparku oraz  

za zniszczony sprzęt,  

2) organizator nie sprawuje opieki nad uczestnikami, 

3) zawody odbywać się będą w systemie nagród rzeczowych,  o ewentualnych zmianach 

decydować mogą organizatorzy podczas zawodów, 

4) wprowadzanie reklam w każdej postaci odbywa się w uzgodnieniu z organizatorem, 

5) wszyscy uczestnicy zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania przepisów bhp  

i p. poż. oraz innych regulaminów obowiązujących na terenie obiektu, 

6) niestosowne gesty lub komentarze w trakcie trwania imprezy oraz ogłaszania 

wyników skutkować mogą dyskwalifikacją osoby z zawodów, 

7) uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania kolejności startowej danej kategorii,  

8) uczestnik ponosi wyłączną odpowiedzialność za kontuzję, naruszenie zdrowia i życia osób trzecich 

spowodowane w wyniku niezachowania należytej ostrożności podczas udziału w zawodach, 

9) każdy uczestnik zobowiązany jest do szczególnej dbałości o bezpieczeństwo podczas 

obecności na skateparku, kierowania się zasadą fair play w trakcie zawodów, 

zachowywania się kulturalnie i zgodnie z duchem sportu, 

10) nie wolno używać szklanych pojemników w pobliżu i na trasie zawodów, 

11) wszystkie sporne sprawy regulaminu rozstrzyga organizator, 
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12) postanowienia niniejszego regulaminu są wyłączną podstawą prowadzenia zawodów, 

a ich wykładnia i interpretacja należy do organizatora,  

13) o wynikach zawodów decydują sędziowie, powołani przez organizatora, których 

werdykt jest ostateczny i niepodważalny, 

14) zawodnicy nie mogą przeprowadzać treningów na terenie skateparku podczas 

rozgrywania zawodów,  

15) organizator zapewnia wszystkim zawodnikom biorącym udział w zawodach niezbędną 

opiekę medyczną na czas trwania zawodów,  

16) koszty ubezpieczenia, przejazdów, wyżywienia i ewentualnego zakwaterowania 

pokrywają uczestnicy zawodów,  

17) na terenie, na którym odbywają się zawody obowiązuje bezwzględny zakaz wnoszenia 

i spożywania napojów alkoholowych oraz innych używek, palenia papierosów,  

18) organizator może nie dopuścić lub wykluczyć uczestnika z zawodów z powodu 

nieprzestrzegania regulaminu, 

19) organizator zastrzega sobie możliwość wykluczenia uczestnika przy stwierdzeniu 

zatajenia jego problemów zdrowotnych, braku odpowiedniego zabezpieczenia ciała 

(brak kasku) 

20) uczestnik w każdej chwili trwania zawodów może dobrowolnie zrezygnować  

z dalszego brania w nich udziału powiadamiając o tym prowadzącego, 

21) uczestnictwo w zawodach jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na nieodpłatne 

wykorzystanie materiałów audiowizualnych zrealizowanych podczas zawodów  

w celach informacyjnych i promocyjnych, 

22) podpisanie karty zgłoszenia przez uczestnika uznaje się, że zapoznał się on  

z regulaminem i zgadza się na jego warunki, 

23) w związku z powyższym każdy z uczestników oświadcza, że zrzeka się prawa  

do dochodzenia odszkodowania od organizatora pod jakimkolwiek tytułem,  

w szczególności prawa dochodzenia od organizatora odszkodowania z tytułu 

wszelkich wypadków związanych z braniem udziału w wyżej wymienionych 

zawodach oraz prawa dochodzenia od organizatora odszkodowania za szkodę 

osobową i majątkową wyrządzoną przez inne osoby biorące udział w zawodach, 

24) osoby i organizacje naruszające zasady bezpieczeństwa i porządku będą pociągnięte 

do odpowiedzialności karno-administracyjnej. 

25) uczestnictwo w zawodach jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu.  
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XI.  Nagrody: 

      na podstawie werdyktu sędziów przyznaje się: 

       1) nagrody rzeczowe dla juniorów i sernior  w dwóch sekcjach tj. deskorolka i hulajnoga 

 za I, II, III, IV, v miejsce  

       2)  nagrody rzeczowe dla zwycięzców Best Trick  

          - w obu kategoriach udział biorą amatorzy łącznie z profesjonalistami,  

       3)  nagrody zostaną wręczone w trakcie trwania dekoracji oraz po zakończeniu zawodów. 
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