
 

 

  

                                                                                                                   

I. ORGANIZATOR 

Klub Sportowy „Optima” Skawina 

II. PARTNERZY 
Gmina Skawina 
Centrum Kultury i Sportu w Skawinie 
Uczniowski Klub Sportowy „Jedynka” w Skawina 
Polski Związek Sportów Wrotkarskich 
 
III. SPONSORZY 
LAJKONIK SNACK 
GRANA SP. Z O.O. 
 
IV. CELE 
Rozpowszechnianie i rozwijanie zainteresowań i umiejętności wrotkarskich wśród dzieci                
i młodzieży. 
Popularyzacja sportów wrotkarskich jako naturalnej formy spędzania wolnego czasu na 
świeżym powietrzu. 
Aktywizacja  sportowa dzieci i młodzieży. 
Promowanie zdrowego stylu życia oraz integracja mieszkańców miasta. 
Promocja miasta i regionu jako przyjaznego dla wrotkarzy. 
 

Projekt współfinansowany ze środków budżetu Gminy Skawina. 
Projekt zrealizowano przy wsparciu finansowym Powiatu Krakowskiego. 



 

 

V. PROGRAM ZAWODÓW 
1. Zawody odbędą się w dniu 8 maja 2022 r. (niedziela) na Błoniach Skawińskich, ul. Marka 

Kublińskiego w Skawinie, gdzie znajdować się będzie biuro zawodów. 
2. Zawody przeprowadzone zostaną w formie jazdy indywidualnej na czas z podziałem na 

poniższe kategorie wiekowe i płeć - dziewczynki, chłopcy. Starty zawodników następują 
kolejno po sobie rozpoczynając od zawodników najmłodszych. Każdy zawodnik startuje 
dwa razy na swoim dystansie. Do klasyfikacji zalicza się lepszy czas jednego z przejazdów.  

3. Biegi będą rozgrywane w kategoriach wiekowych: 

 
4. Dekoracje zawodników odbędą się bezpośrednio po zakończonych konkurencjach, osobno 

dla konkurencji 300 metrów i konkurencji 600 metrów.  
 

VI. WARUNKI ZGŁOSZENIA I ZASADY UCZESTNICTWA 
1. W zawodach prawo udziału mają  zawodnicy trenujący w klubach wrotkarskich oraz 

zawodnicy nie zrzeszeni w szkółkach czy klubach sportowych. 
2. Wiek zawodników zostanie zweryfikowany w biurze zawodów na podstawie legitymacji 

szkolnej lub innego dowodu tożsamości. Wiek rozpatrujemy rocznikowo. 
3. Zapisy odbywają się wyłącznie poprzez formularz zgłoszeniowy:  

https://optimasport.pl/2022/04/08/iv-wrotkarskie-mistrzostwa-skawiny/                                       
i przyjmowane są do 3 maja 2022r. (wtorek). Limit startujących zawodników wynosi 110 
osób. W dniu zawodów zapisy są możliwe wyłącznie w przypadku nie osiągniętego limitu 
osób startujących. 

4. Opłata startowa wynosi – 25 zł o każdego zawodnika. Wpłatę należy dokonać w dniu 
rejestracji zawodnika na konto Klubu Sportowego Optima Santander Bank Polska S.A. 46 
1090 1665 0000 0001 2403 8233 (w tytule należy wpisać: opłata startowa – IV WMS, imię 
i nazwisko uczestnika) 

5. Warunkiem udziału uczestnika w zawodach jest uiszczenie opłaty startowej i przekazanie 
podpisanej przez rodzica/prawnego opiekuna zgody na udział w zawodach, podczas 
weryfikacji w biurze zawodów.  

 
   VII. KLASYFIKACJA I NAGRODY 
   W zawodach  prowadzona jest osobna klasyfikacja dla chłopców i dziewcząt w każdej   
kategorii wiekowej. Każdy zawodnik po rejestracji w biurze zawodów otrzymuje numer 
startowy oraz pakiet. Każdy uczestnik po ukończeniu konkurencji otrzyma pamiątkowy medal. 
Podczas dekoracji zwycięzców nagradzane będą trzy pierwsze miejsca w każdej kategorii 
wiekowej chłopców i dziewcząt. 
 
 

Rocznik  
zawodników 

Biuro 
zawodów 

Rozgrzewka Start 
zawodów 

Dekoracje  
zawodników 

Dystans 

2016 i młodsi g.8.30-9.15 
 

g.9.00-9.30 g.9.30-12.00 
 

g.12.00-12.30 
 

300m 
 2015 

2014 

2013 

2012 g.11.30-12.30 g.12.30-13.00 g.12.30-15.00 g.15.00-15.30 
 

600m 

2011  

2010 

2009 

2008 

https://optimasport.pl/2022/04/08/iv-wrotkarskie-mistrzostwa-skawiny/


 

 

 
REGULAMIM ZAWODÓW 

1. Zgłoszenie zawodnika do udziału w zawodach jest równoznaczne z akceptacją w/w 
punktów komunikatu oraz regulaminu. 

2. Osoba zgłaszająca może zgłosić TYLKO zawodników, których opiekun prawny wyraził 
pisemną zgodę na przetwarzanie jego danych zgodnie z RODO. Najpóźniej w dniu 
zawodów rodzic/opiekun/trener, ma obowiązek przekazania otrzymanego od 
organizatora oświadczenia ze zgodą na udział w zawodach uczestnika pozostającego pod 
jego opieką. 

3. Każdy uczestnik podczas trwania zawodów musi znajdować się pod opieką 
rodzica/opiekuna lub trenera. 

4. Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania wszelkich zasad rozgrywania zawodów 
oraz przepisów bezpieczeństwa, które przedstawi i omówi Organizator przed 
rozpoczęciem zawodów na odprawie z zawodnikami i opiekunami.  

5. Zawodnicy oraz ich opiekunowie zobowiązani są do bezwzględnego stosowania się do 
poleceń organizatora. Za nieprzestrzeganie zasad zawodnik otrzymuje ostrzeżenie,                 
a w drastycznych przypadkach karę dyskwalifikacji. 

6. W oznaczonej strefie startowej, oraz strefie mety mogą  znajdować się tylko wyznaczeni 
zawodnicy bez opiekunów.  

7. Podczas biegu wszyscy uczestnicy muszą posiadać numery startowe przekazane w 
biurze zawodów przypięte w miejscu, w których wskaże organizator. Nie posiadanie, 
zasłanianie numeru startowego, wystartowanie nie ze swoim numerem lub w nie swojej 
grupie startowej skutkuje karą dyskwalifikacji. 

8. Zawodnicy podczas rozgrzewki i startu obowiązkowo muszą mieć założony kask oraz 
ochraniacze. 

9. Organizator zawodów nie ubezpiecza zawodników od OC i NNW. Ubezpieczenie stoi po 
stronie uczestnika. 

10. Organizator zastrzega sobie prawo do zezwolenia personelowi medycznemu,                                  
zatrudnionemu w imieniu Organizatora do udzielenia pierwszej pomocy medycznej lub 
wykonania innych zabiegów medycznych, także transportu Uczestnika poszkodowanego 
w bezpieczne miejsce w wyniku odniesionych podczas zawodów obrażeń w celu 
ratowania jego zdrowia lub życia. Uczestnik wyraża zgodę na powyższe działania.  

11. Na całym obszarze zawodów, biurze zawodów oraz strefach startowych zawodnicy, 
kibice i osoby towarzyszące są zobowiązani do przestrzegania panujących wytycznych      
i zaleceń Ministerstwa Zdrowia związanych z epidemią COWID-19. 

12. Organizator zastrzega sobie prawo do: 
- zmiany trasy i długości wyścigów, a także do skrócenia zawodów (możliwość klasyfikacji 
po jednym przejeździe), przeniesienia lub odwołania zawodów w przypadku 
niesprzyjającej pogody lub innych niedogodności niezależnych od organizatora, również 
związanych z obostrzeniami wynikającymi z sytuacją epidemiologiczną COWID-19. 
Dokonanie zmian w powyższym zakresie nie skutkuje powstaniem ze strony 
Organizatora żadnych dodatkowych zobowiązań w stosunku do Uczestnika. 
- możliwości wcześniejszego zamknięcia list startowych po wyczerpaniu limitu 
zgłoszeń.   
- wprowadzenia ewentualnych zmian w regulaminie zawodów.  

13. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora. O zmianach                                 
w regulaminie Organizator będzie informował Uczestników drogą mailową. 


