
Regulamin – Przejazd pod tyczką 

I. Warunkiem uczestnictwa w zawodach jest: 

- zarejestrowanie się w formularzu rejestracyjnym do dnia 22 marca 2018 r.  

II. Zawodnicy startują w dwóch kategoriach: 

- chłopcy 

- dziewczęta 

III. Przejazd pod tyczką powinien odbywać się na rolkach. 

IV. Warunkiem zaliczenia przejazdu jest pokonanie na rolkach odcinka wyznaczonego przez 

sędziów bez dotykania podłoża żadną z części ciała i nie strącenia tyczki. 

V. Do wyłonienia najlepszej trójki każdy z zawodników ma 1 próbę przejazdu. 

VI. Najlepsza trójka ma 2 próby przejazdu. 

  



Regulamin – Tor przeszkód 

I. Warunkiem uczestnictwa w zawodach jest: 

- zarejestrowanie się w formularzu rejestracyjnym do dnia 22 marca 2018 r.  

- założenie na czas przejazdu przez osoby niepełnoletnie kasku i ochraniaczy. 

Zalecamy osobom pełnoletnim start w kasku i ochraniaczach. 

II. Zawodnicy startują w kategoriach: 

 2015-2013 

 2011-2012 

 2010 

 2009 

 2008 

 2006-2007 

 2004-2005 

 2002-2003 

 1999-2001 

 1989-1998 

 1979-1988 

 <1979 

 Trener 

Z podziałem na płeć. 

III. Zawodnicy będą poruszali się po torze wyznaczonym przez sędziów. 

IV. Tor będzie składał się z grup przeszkód oraz pojedynczych elementów. 

V. Ominięcie 1 grupy przeszkód będzie wiązało się z 10s karą 

VI. Ominięcie 3 grup przeszkód będzie powodowało dyskwalifikację. 

VII. Ominięcie lub strącenie pojedynczego elementu będzie wiązało się z karą 1-5s. Przed 

startem konkurencji sędzia poinformuje zawodników o stratach sekundowych związanych z 

ominięciem/strąceniem przeszkody. 

VIII. Dopuszczalny jest start dziecka, które będzie podtrzymywany przez rodzica lub opiekuna. 

Taki przejazd będzie obciążony karą 30s. 

  



Regulamin – Skok nad tyczką 

I. Warunkiem uczestnictwa w zawodach jest: 

- zarejestrowanie się w formularzu rejestracyjnym do dnia 22 marca 2018 r.  

- założenie na czas przejazdu przez osoby niepełnoletnie kasku i ochraniaczy. 

Zalecamy osobom pełnoletnim start w kasku i ochraniaczach. 

II. Zawodnicy startują w dwóch kategoriach: 

- chłopcy 

- dziewczęta 

III. Skok nad tyczką będzie odbywał się na zasadach World Slalom Series Association. Pełny 

regulamin dostępny jest pod linkiem: 

https://www.worldslalomseries.com/app/download/10090387795/Freejump+rules+2016.0.pdf?t=14

69014463 

IV. Zawody ze skoku pod tyczką nie są zaliczane do rankingu Pucharu Świata World Slalom 

Series Association. 

https://www.worldslalomseries.com/app/download/10090387795/Freejump+rules+2016.0.pdf?t=1469014463
https://www.worldslalomseries.com/app/download/10090387795/Freejump+rules+2016.0.pdf?t=1469014463

