ZAŁĄCZNIK nr 5
do regulaminu zawodów Joy Ride Festiwal - Kluszkowce

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI UCZESTNICTWA W DYSCYPLINIE
THULE BT PROJECT PUMPTRACK

I.

Nazwa dyscypliny: THULE BT PROJECT PUMPTRACK

II.

Termin oraz miejsce rozgrywania zawodów: 20-22.05.2022 Kluszkowce

III.

Kategorie:
MŁODZIEŻ+DOROŚLI
A.

JUNIOR 2006-2009

B.

KOBIETY JUNIOR 2006-2009

C. PRO 1987-2005
D. KOBIETY PRO 1987-2005
E.

MASTERS ur. od 1986+

H.

KOBIETY MASTERS ur. od 1986+

DZIECI
A.

CHŁOPCY 2015-2018

B.

CHŁOPCY 2010-2014

C. DZIEWCZYNKI 2015-2018
D. DZIEWCZYNKI 2010-2014
IV.

Warunki uczestnictwa

A. THULE BT PROJECT PUMPTRACK to impreza ogólnodostępna przede wszystkim dla
amatorów (odpowiednie kategorie) lecz mogą w niej również startować zawodnicy
posiadający licencje PZKol.
B. Warunkiem udziału Uczestnika w dyscyplinie THULE BT PROJECT PUMPTRACK jest:
C. Spełnienie wymagań Regulaminu Joy Ride Festiwal - Kluszkowce
D. Posiadanie sprawnego roweru oraz kasku.
VI.

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 (20,21,22.05.2022) oraz możliwość
startu we wszystkich dyscyplinach:
- 350 zł płatne online w terminie do 10.03.2022
- 400 zł płatne online w terminie do 10.05.2022
- 450 zł płatne na miejscu w biurze zawodów
2. Opłata nie zwierająca przejazdów wyciągiem oraz start tylko w jednej dyscyplinie
THULE BT PROJECT PUMPTRACK:
- 100 zł płatne online w terminie do 10.03.2022

- 150 zł płatne online w terminie do 10.05.2022
- 180 zł płatne na miejscu w biurze zawodów
C. W ramach opłaty rejestracyjnej każdy Uczestnik otrzymuje:
1. Numer startowy,
2. Zabezpieczenie medyczne,
3. Możliwość umycia roweru,
4. Możliwość udziału w testach sprzętu,
5. Okolicznościową koszulkę, (każdy zawodnik otrzymuję tylko jedną koszulkę bez względu na
to w ilu konkurencjach się zapisał)
D. Organizator nie zwraca opłaty rejestracyjnej osobom, które nie ukończyły zawodów.
VII.

RAMOWY PROGRAM ZAWODÓW PUMPTRACK
CZWARTEK
16:00-20:00 - przyjmowanie zgłoszeń, wydawanie numerów startowych (MŁODZIEŻ+DOROŚLI,
DZIECI)
PIĄTEK
10:00
– 16:00
przyjmowanie zgłoszeń,
wydawanie numerów startowych
(MŁODZIEŻ+DOROŚLI)
10:00 – 18:00 - przyjmowanie zgłoszeń, wydawanie numerów startowych (DZIECI)
10:00 – 17:00 - treningi (MŁODZIEŻ+DOROŚLI, DZIECI)
17:00 - 19:00 - THULE BT Project Pumptrack MŁODZIEŻ + DOROŚLI - eliminacje (2009 i
starsi)
20:00 - 21:00 - THULE BT Project Pumptrack MŁODZIEŻ + DOROŚLI - finały (2009 i starsi)
SOBOTA
08:30 – 16:00 - przyjmowanie zgłoszeń, wydawanie numerów startowych (DZIECI)
10:00 – 18:00 - treningi (DZIECI)
NIEDZIELA
09:00 - 10:00 - THULE BT Project Pumptrack DZIECI - Treningi
10:00 - 12:00 - THULE BT Project Pumptrack DZIECI - Eliminacje (2010 i młodsi)
12:00 - 13:00 - THULE BT Project Pumptrack DZIECI - Finały (2010 i młodsi)

VII.

ZASADY ROZGRYWANIA ZAWODÓW
A. Eliminacje - Przejazd eliminacyjny składa się z jednego okrążenia napędzającego i jednego
okrążenia mierzonego. Każdy ze zgłoszonych zawodników w określonych godzinach, będzie
mógł dokonać maksymalnie 4 eliminacyjnych przejazdów mierzonych po torze pumptrack.
Pierwszeństwo mają osoby nie wykonujące wcześniej przejazdu. Najlepszy czas będzie pod
uwagę przy klasyfikacji do finałów.
B. Finały - przejazd finałowy składa się z jednego okrążenia napędzającego oraz dwóch okrążeń
mierzonych. Do finałów awansuje 8 osób z każdej kategorii wiekowej. Zawodnik z
najlepszym czasem w danej kategorii zwycięża.

VIII.

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

