
ZAŁĄCZNIK nr 1 

do regulaminu zawodów MAŁOPOLSKA JOY RIDE Zakończenie Sezonu  

 

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI UCZESTNICTWA W DYSCYPLINIE 

Joy Ride DOWNHILL 

  

I. Nazwa dyscypliny: Puchar Polski DH #6  oraz zawody Joy Ride DOWNHILL 

II. Termin oraz miejsce rozgrywania zawodów: 18-20.09.2020 Ośrodek Narciarsko - 

Rekreacyjny Harenda w Zakopanem  

III. Kategorie: 

 

Kategorie Joy Ride DOWNHILL 

A. KOBIETY: 

Kobiety - urodzone w roku 2005 i wcześniej, 

B. MĘŻCZYŹNI: 

Kadet – urodzeni w latach 2006 - 2011, 

Hobby Junior – urodzeni w latach 2002 - 2005, 

Hobby Hardtail - urodzeni w roku 2005 i wcześniej posiadający rower bez tylnego zawieszenia 

Hobby Full - urodzeni w latach 1991 - 2001 posiadający rower w pełni amortyzowany 

Masters 1 – urodzeni w latach 1981 - 1990, 

Masters 2 – urodzeni w roku 1980 i starsi, 

   

Kategorie Puchar Polski Downhill (zawodnicy z licencją PZKol): 

 

C. KOBIETY Puchar Polski 

Kobiety - ur.2005 i wcześniej zawodniczki z licencją Elita, Juniorka lub Juniorka Młodsza,  

 

D. MĘŻCZYŹNI Puchar Polski  

Elita  – zawodnicy z licencją kategorii Elita, urodzeni w roku 2001 i starsi   

Juniorzy – zawodnicy z licencją  Junior lub Junior Młodszy PZKol, (rocznik 2002-2005) 

Masters I - zawodnicy z licencją kategorii masters urodzeni 1990-1981, 

Masters II - zawodnicy z licencją kategorii masters urodzeni 1980 i wcześniej 

 

 

IV. Warunki uczestnictwa 

A.    W kategorii Downhill Puchar Polski wymagana jest licencja Polskiego Związku 

Kolarskiego 

B.    W kategoriach nie zaliczanych do Pucharu Polski nie jest wymagana licencja PZKol 

C.    Warunkiem udziału Uczestnika w dyscyplinie DOWNHILL jest: 

C.1. Spełnienie wymagań Regulaminu Małopolska Joy Ride Zakończenie Sezonu 

C.2. Posiadanie sprawnego roweru, pełnego (integralnego) kasku, koszulki z długimi 

rękawkami, spodni z długimi nogawkami (lub obszerne krótkie spodnie z odpornego na 

rozrywanie materiału plus sztywne ochraniacze kolan) oraz ochraniaczy 

zabezpieczających (nakolanniki, ochraniacze na łokcie, ochraniacz kręgosłupa – żółw) 



oraz rękawiczek (dla zawodników elita mężczyzn z licencją to wyposażenie jest mocno 

rekomendowane).  

 

V. 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: 

Opłata zwierająca przejazdy wyciągiem przez 3 dni (18,19,20.09.2020) 

oraz możliwość startu we wszystkich dyscyplinach: 

- 150 zł płatne online w terminie do 02.09.2020 

- 170 zł płatne online w terminie do 16.09.2020 

- 220 zł płatne od 17.09.2020 

 

C. W ramach opłaty rejestracyjnej każdy Uczestnik: 

1. Otrzymuje numer startowy uprawniający do bezpłatnych wyjazdów wraz 

z rowerem kolejką krzesełkową w dniach 18,19,20.09.2020, 

2. Pamiątkową koszulkę, 

3. Możliwość startu we wszystkich dyscyplinach zakończenia sezonu, 

4. Zabezpieczenie medyczne, 

5. Możliwość umycia roweru, 

6. Bezpłatny wstęp na afterparty (wstęp wyłącznie dla osób pełnoletnich) 

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

VI. Zasady rozgrywania zawodów 

A. Czas mierzony jest w dwóch przejazdach (kwalifikacje, finał) 

B. Do finałowego przejazdu kwalifikują się: 

-          Kadet - 5 os. 

-          Hobby Junior - 10 os. 

-          Kobiety - 5 os 

-          Masters 1 - 5 os. 

-          Masters 2 - 5 os. 

-          Hobby Hardtail - 5 os. 

-          Hobby Full - 40 os. 

-          Elita (licencja PZKol)  - 20 os.  

-          Kobiety (licencja PZKol) – 5 os.  

-          Junior (licencja PZKol) – 10 os. 

-          Masters 1 (licencja PZKol)   -  10 os. 

-          Masters 2 (licencja PZKol) -  15 os. 

 

C. Do ostatecznej klasyfikacji liczony jest finałowy czas przejazdu. 

D. Zawodnicy startują w odstępach trzydziestosekundowych. W przypadku dużej ilości 

uczestników odstęp może ulec skróceniu. Niestawienie się na start o określonej 

godzinie może skutkować dyskwalifikacją. 

E. Zawodnicy startują z numerami dostarczonymi przez organizatora, umieszczonymi na 

kierownicy z przodu roweru, nad pancerzami. 



VII. Przepisy bezpieczeństwa: 

 A.    Na trasie zawodów rozstawieni są porządkowi sygnalizujący niebezpieczeństwo, 

B.    Porządkowi wyposażeni są w dwie chorągiewki:  żółtą i czerwoną: 

B.1. Chorągiewka żółta używana do sygnalizacji niebezpieczeństwa podczas oficjalnych 

treningów. Zawodnik widzący powiewającą żółtą chorągiewkę ma obowiązek zatrzymać się 

lub wolno zjeżdżać w dół. 

B.2. Chorągiewka czerwona używana do sygnalizacji wypadku podczas zawodów. Zawodnik 

widzący powiewająca czerwoną chorągiewka ma obowiązek natychmiast zatrzymać się. 

Zatrzymani zawodnicy spokojnie, lecz bezzwłocznie muszą udać się na metę i zgłosić 

zdarzenie/wypadek do sędziego mety, który po weryfikacji zdarzenia upoważni zawodnika 

do powtórzenia przejazdu. 

 

VIII. Nagrody 

 A.    Pierwszych trzech zawodników każdej kategorii otrzymuje dyplom oraz nagrody rzeczowe. 

B. Zwycięzcy w poszczególnych kategoriach licencjonowanych (min. 6 startujących w kat. elita 

i juniorzy oraz 4 startujących w kat. kobiety i masters) otrzymają  puchary i dyplomy oraz nagrody 

rzeczowe a w elicie mężczyzn nagrody pieniężne 1m – 800 zł, 2m. 600 zł, 3m. 400 zł 

 

IX. Ramowy Program Zawodów: 

Piątek 18.09.2020: 

11:00 – 18:00 – Zapisy Downhill 

11:00 – 13:30 – Zapisy KÄRCHER Dual Slalom 

11:00 – 19:00 – Trening JOY RIDE Downhill 

14:00 – 16:00 – KÄRCHER Dual Slalom – Eliminacje 

17:00 – 19:00 – KÄRCHER Dual Slalom – Finały (single run) (minuta jeden przejazd czasowo) 

20:00 - Rozdanie nagród Karcher Dual Slalom 

 

 

Sobota 19.09.2020: 

09:00 - 14:00 - Zapisy 

09:00 - 13:00 - Trening JOY RIDE Downhill (10:00 otwarcie wyciągu) 

13:00 - 14:00 - Trening JOY RIDE Downhill – TYLKO dla zawodników licencjonowanych  

14:30 - 17:00 - Eliminacje JOY RIDE Downhill 

17:30 - 17:40 - Wywieszenie wyników eliminacji i list startowych finału JOY RIDE Downhill  

17:00 - 17:40 - Konkurs na najlepsze przebranie 

18:00 - 18:45 - Whip Contest + Pokaz sztucznych ogni 

19:00 – 20:30 – Finał JOY RIDE Downhill 

20:40 – 21:30 – Rozdanie nagród 

 

 

Niedziela 20.09.2020: 

09:00 – 14:00 – Luźne przejazdy DH w cenie wpisowego 

14:00 – 16:00 – RED BULL Zjazd Bez Łańcucha 

17:00 - Dekoracja Red Bull Bez Łańcucha i uroczyste zakończenie imprezy 

 



X. Kary 

A. Sędzia Główny może zastosować następujące kary: 

1. Upomnienie 

2. Kara czasowa 

3. Dyskwalifikacja 

XI. Postanowienia końcowe 

A. Osoby bez numerów startowych poruszające się na rowerach po trasie zawodów będą 

usuwane z trasy przez obsługę techniczną. 

B. Osoby trenujące na trasie zawodów w trakcie przejazdu eliminacyjnego i finałowego 

będą usunięte z trasy oraz zostaną zdyskwalifikowane z dalszych przejazdów. 

C. Interpretacja niniejszego regulaminu należy do Sędziego Głównego w porozumieniu z 

Dyrektorem zawodów. 

 

 

Dyrektor zawodów - Szymon Syrzistie 


