ZAŁĄCZNIK nr 3
do regulaminu zawodów MAŁOPOLSKA JOY RIDE Zakończenie Sezonu
SZCZEGÓŁOWE WARUNKI UCZESTNICTWA W DYSCYPLINIE
WHIP CONTEST

I.

Nazwa dyscypliny: Whip Contest

II.

Termin oraz miejsce rozgrywania zawodów: 18.09.2021 Ośrodek Narciarsko - Rekreacyjny Harenda w
Zakopanem

III.

IV.

Kategorie
A.

OPEN MĘŻCZYŹNI

B.

OPEN KOBIETY

Warunki uczestnictwa
A.

Whip Contest to impreza ogólnodostępna przede wszystkim dla amatorów (odpowiednie kategorie)
lecz mogą w niej również startować zawodnicy posiadający licencje PZKol.

B.

V.

Warunkiem udziału Uczestnika w dyscyplinie Whip Contest jest:
1.

Spełnienie wymagań Regulaminu Małopolska Joy Ride Zakończenie Sezonu

2.

Posiadanie sprawnego roweru, kasku, ochraniaczy zabezpieczających oraz rękawiczek.

Zgłoszenia, opłaty, świadczenia
A.

Zgłoszenia do zawodów przyjmowane są za pomocą elektronicznego formularza zgłoszeniowego
(dostępnego na stronie internetowej zawodów i w Systemie Timedo) oraz w biurze zawodów.

B.

Opłata rejestracyjna wynosi:
1.

Opłata zwierająca przejazdy wyciągiem przez 3 dni (17,18,19.09.2021) oraz
możliwość startu we wszystkich dyscyplinach:
- 150 zł płatne online w terminie do 01.09.2021
- 170 zł płatne online w terminie do 15.09.2021
- 220 zł płatne od 16.09.2021

2.

Opłata nie zwierająca przejazdów wyciągiem oraz start tylko w jednej dyscyplinie:
- 80 zł płatne online w terminie do 01.09.2021
- 90 zł płatne online w terminie do 15.09.2021
- 100 zł płatne od 16.09.2021

C.

D.

W ramach opłaty rejestracyjnej każdy Uczestnik otrzymuje:
1.

Numer startowy,

2.

Zabezpieczenie medyczne,

3.

Możliwość umycia roweru,

4.

Pamiątkową koszulkę

Organizator nie zwraca opłaty rejestracyjnej osobom, które nie ukończyły zawodów.

VI.

Zasady rozgrywania zawodów
A.

Zawody odbędą się w formie Jam Session

B.

Sędziowie oceniać będą umiejętności, skalę trudności ewolucji i widowiskowość przejazdu każdego
z zawodników.

C.

W zależności od przebiegu zawodów organizatorzy mogą podjąć decyzję o odbyciu się “super
finału”

D.

Wszystkie kwestie sporne podczas zawodów, nie ujęte w tym dokumencie, będą rozstrzygane
przez grono sędziowskie.

VII.

Nagrody
A.

Zawodnicy, którzy walczą o pierwsze miejsce w kategorii Whip Contest otrzymują nagrody
rzeczowe.

VIII.

Program zawodów
Sobota 18.09.2021:

IX.

A.

19:00 - 20:00 – Best Whip Contest

B.

Program zawodów może ulec zmianie.

Postanowienia końcowe
A.

Osoby bez numerów startowych poruszające się na rowerach po trasie zawodów będą usuwane z
trasy przez obsługę techniczną.

B.

Interpretacja niniejszego regulaminu należy do Sędziego Głównego w porozumieniu z Dyrektorem
zawodów.

Dyrektor główny – Szymon Syrzistie

