
ZAŁĄCZNIK nr 7 
do regulaminu zawodów Joy Ride Festiwal - Kluszkowce 

  

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI UCZESTNICTWA W DYSCYPLINIE 
BUNNY HOP CONTEST 

  

I.  Nazwa dyscypliny: BUNNY HOP CONTEST 
II.  Termin oraz miejsce rozgrywania zawodów: 20.05.2022 godz. 18:00 – 18:30 Kluszkowce 

III.  Kategorie: 
A.  MĘŻCZYŹNI OPEN urodzeni od 2007 i starsi   
B.  KOBIETY OPEN urodzone od 2007 i starsze 

IV.  Warunki uczestnictwa 
A.  BUNNY HOP CONTEST 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 BUNNY HOP CONTEST 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.  Oplata 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 

BUNNY HOP CONTEST: 
- 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 otrzymuje tylko jedną koszulkę bez, względu 

na to w ilu konkurencjach się zapisał) 

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

VII.  ZASADY ROZGRYWANIA ZAWODÓW 



A.  Uczestnicy konkursu przeskakują przez poprzeczkę, która w każdej z rund podnoszona 

będzie na kolejny, wyższy poziom. 
B.  Każdy uczestnik konkursu oddaje 1 skok na każdą rundę. 

C.  Strącenie poprzeczki przez zawodnika dyskwalifikuje go z dalszego uczestnictwa w konkursie 

D.  Do przejścia do następnej rundy upoważnia prawidłowo oddany skok. 
E.  Skok uznaje się za oddany prawidłowo, jeśli uczestnik nie przekroczył tylnym kołem linii 

rozbiegu, a po oddaniu skoku belka utrzyma się. Można dotknąć kołem belki, ale belka nie 

może spaść. 
F.  Jeśli wszyscy uczestnicy danej tury strącą poprzeczkę, ustanawia się kolejną turę, aż do 

wyłonienia zwycięzcy 

G.  Zwycięża uczestnik, który prawidłowo odda najwyższy skok. 

 
VII.  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 zawodów Szymon Syrzistie 
 


