
Regulamin zawodów PUMPTRUCK 

1.Organizator: 

- Zawody organizowane są przez Sołtysa, Radę Sołecką i Radnych Marciszowa  

- Zawody odbędą się w dniu 01.06.2019r.  

- Miejsce odbywania się zawodów: Marciszów- PUMPTRUCK(przy Domu Kultury,  
ul. Szkolna 10)  

- Kontakt do Koordynatorów: 
Bartek Sasiela- 534 946 154 

- Organizator zapewnia opiekę medyczną oraz punkt żywieniowy podczas zawodów. 

2.Uczestnicy: 

- W zawodach mogą wziąć udział zawodnicy używający odpowiedniego sprzętu tj. 
sprawnego technicznie roweru dostosowanego do jady po torze pumptrackowym, posiadający 
kask. Jednocześnie Organizator zaleca stosowanie ochraniaczy innych części ciała. 

- Od Zawodników pobierana będzie opłata startowa w wysokości 30 zł- pobierana na miejscu 
zawodów. 

- Organizator Zawodów zastrzega sobie prawo wcześniejszego zamknięcia listy Zawodników 
ze względu na liczbę chętnych do udziału w Zawodach. 

- Zawodnicy, którzy nie mają ukończonych 18 lat (decyduje data urodzenia zawodnika) 
muszą przedstawić Organizatorowi pisemną zgodę Rodziców, bądź Opiekunów prawnych na 
uczestnictwo w Zawodach. 

- Zawody będą rozgrywane z podziałem na trzy kategorie: I KATEGORIA dla dzieci  
i młodzieży do lat 15 i II KATEGORIA dla wszystkich od lat 16 wzwyż, III KATEGORIA 
PRO.  



3.Biuro Zawodów: 

- Biuro Zawodów znajdować się będzie w miejscu Zawodów i czynne będzie w dniu 
01.06.2019 r. od godziny 09.00. Zapisów można dokonać do godziny 11:00. 

4.Treningi: 

- Trening w dniu Zawodów dozwolony jest wyłącznie po dokonaniu w Biurze Zawodów 
pisemnego zgłoszenia przez Zawodnika oraz zakończeniu wszystkich formalności 
rejestracyjnych. 

- Podczas treningów oraz zawodów na torze wyścigu może przebywać max. dwóch 
zawodników. 

- Podczas trwania przejazdów zawodników w trakcie rywalizacji trenowanie jest zabronione.  

- Treningi odbywać się będą od godziny 09.00 do 11.30 . 



5.Zasady Rozgrywania Zawodów: 

- Zawody rozpoczynają się o godzinie 12:00 i zostaną podzielone na dwie fazy tj. eliminacje  
i finał. 

- Eliminacje zostaną rozegrane na torze PUMPTRUCK po oznaczonej przez Organizatora 
zawodów trasie. Zawodnicy w ramach jednego przejazdu będą wykonywali trzy okrążenia 
toru z pomiarem czasu. 

- Ośmiu Zawodników z najlepszymi czasami Eliminacji dostaje się do Finału. 

- Finały zostaną rozegrane w takiej samej formie jak eliminacje. Najlepszy czas wygrywa. 

6. Ceremonia Dekoracji:  

- Ceremonia dekoracji odbędzie się około godziny 15:00 po zakończeniu zawodów.  



- Do dekoracji mają obowiązek zgłosić się Zawodnicy zajmujący lokaty od pierwszej do 
trzeciej. 

- Nagrody dla kategorii PRO- nagrody pieniężne(300 zł, 200 zł, 100 zł), dla pozostałych 
kategorii nagrody rzeczowe. 


