
 
 

Nowe, 5.09.2022 roku 

 
 

Regulamin sportowy Hoop Park Challenge 2022 

 
 
Organizator: 
Zawody są organizowane przez: 
Fundację Aktywizacji i Integracji, ul. Kościuszki 2, 86-170 Nowe 
Współorganizatorzy: 

OXFAM 

Zakłady Mięsne „Nove” 

„Tagred” Marcin Siudek 

Powiat Świecki 
 
Zawody zostaną przeprowadzone zgodnie z przepisami niniejszego 
regulaminu. 
Zawody odbędą się w dniu 24 września 2022 (sobota) start zawodów 
godzina 10.00. 
Miejsce zawodów: FAIowy Hoop Park, ul. Aleja 3 Maja, 86-170 
Nowe. 
 
Program imprezy: 

8.30-10.00  rejestracja zawodników 

10.00- 10.15 otwarcie imprezy 

10.15- 14.00 wyścigi kolejnych kategorii wiekowych 

14.00-14.30 podsumowanie wyników poszczególnych kategorii 
14.30-15.00 dekoracja zwycięzców, zakończenie imprezy 

 
Zasady organizacji zawodów zawodów: 

Organizator ustala ilość uczestników zawodów na 50 osób. O 



 
 

udziale decyduje kolejność zgłoszeń, której można dokonywać 
mailowo pod adresem: fainowe@gmail.com oraz w dniu zawodów 
na miejscu imprezy. Impreza bez opłat startowych. 

Podczas zawodów rozegrane zostaną konkurencje, w których mogą 
brać udział chłopcy i dziewczęta. W obrębie rozgrywek (przestrzeni 
wyznaczonej) mogą przebywać wyłącznie zawodnicy i obsługa 
zawodów. 
Zawodnicy startują na własnych sprawnych rowerach 
wyposażonych w minimum jeden sprawny hamulec. Każdy z 
zawodników OBOWIĄZKOWO musi posiadać kask ochronny! Każdy 
zawodnik bierze udział w zawodach na własną odpowiedzialność. 
Organizator zapewnia zabezpieczenie medyczne zawodnikom 
biorącym udział w zawodach. Opiekun/rodzic każdego zawodnika 
składa oświadczenie (zgodę na udział) akceptujące regulamin oraz 
stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych oraz klauzulę 
RODO. 
 
Komisja sędziowska: 
Komisja sędziowska jest władzą ostateczną na zawodach w 
kwestiach sportowych i ma prawo nakładać kary lub dyskwalifikować 
w celu zachowania bezpieczeństwa albo w przypadku naruszenia 
zasad zawodów. Sędzia główny przewodniczy zespołowi 
sędziowskiemu. Powinien działać z miejsca, które umożliwia mu 
dobry widok na jak największą część toru w celu nadzorowania 
całego wyścigu wraz z asystującymi mu sędziami. Komisja 
sędziowska rozpatruje odwołania i protesty. Decyzja komisji 
sędziowskiej stanowi ostatnią instancję odwołań. 
 
Treningi: 
Oficjalny trening dozwolony jest wyłącznie po kontroli stanu 
technicznego roweru przez sędziów, zakończeniu wszystkich 
formalności rejestracyjnych i wydaniu numerów. Podczas treningu 



 
 

zawodnik musi mieć tabliczkę z numerem na rowerze i ubraniu. 
Podczas trwania wyścigów trenowanie jest zabronione. 
 
Zasady rozgrywania zawodów: 
Zawody rozegrane zostaną w konkurencjach: 
1.   jazda na czas – rowerki biegowe dla najmłodszych dzieci, 
2.   jazda na czas zawodnicy 7-10 lat, 
3.   jazda na czas zawodnicy 11-14 lat, 
4.   jazda na czas zawodnicy 15-17 lat, 
5.   jazda na czas – zawody drużynowe szkół i instytucji. 
Zawody polegają na pokonaniu przygotowanej, oznaczonej trasy o 
charakterze górskim, indywidualnie przez każdego zgłoszonego 
zawodnika w poszczególnej kategorii. W kategorii zawody 
drużynowe szkół każda drużyna składa się z 3 zawodników. Trasa ma 
charakter nieutwardzony. O wyniku decyduje ukończenie trasy oraz 
czas przejazdu. Zawody będą rozgrywane w formule jazdy 
indywidualnej na czas.  
Zawodników oceniać będzie 3 osobowy skład sędziowski. Zawody 
będą punktowane w każdej z konkurencji osobno. 
Zawody – odbędą się 2 przejazdy – przejazd z najlepszym czasem jest 
punktowany. Drugi przejazd odbywa się po zakończeniu pierwszych 
przejazdów przez wszystkich uczestników. W kategorii drużynowej 
sumuje się czas wszystkich najlepszych przejazdów każdego z 
zawodników drużyny. Zwycięzcami poszczególnych kategorii zostają 
uczestnicy, którzy w najkrótszym czasie pokonają trasę zawodów. W 
przypadku, gdy dwaj zawodnicy w finałach na miejscach 
punktowanych uzyskają identyczny czas przejazdu, odbywa się 
pomiędzy nimi runda dodatkowa, która wyłania zawodnika z 
lepszym czasem przejazdu. W przypadku identycznego sumowanego 
czasu przejazdu drużyny zwycięzcę wyłania się w trakcie rundy 
dodatkowej, która odbywa się w trakcie jednego przejazdu 
wybranego zawodnika reprezentującego drużynę. 



 
 

W poszczególnych kategoriach nie wyróżnia się podziału ze względu 
na płeć. 
 
Start 
Zawodnik do startu ustawia się z rowerem przed linią startu. 
Przednie koło roweru nie może dotykać linii startu. Start do wyścigu 
odbywa się po gwizdku sędziego. Start zawodnika przed gwizdkiem 
jest powtarzany maksymalnie 1 krotnie. Przekroczenie limitu 
powtórek oznacza niezaliczenie przejazdu i wpisanie do karty 
wyników DSQ w danym przejeździe. 
 
Zachowanie na torze 
Jazda po torze odbywa się zgodnie z wytyczoną trasą. Jazda 
niezgodnie z kierunkiem, wyznaczonym przebiegiem trasy lub 
wypadnięcie z trasy oznacza niezaliczenie przejazdu i wpisanie do 
karty wyników DSQ w danym przejeździe. 
 
Meta 
Zawodnik kończy wyścig w momencie, gdy opona przedniego koła 
jego roweru dotknie wyznaczonej poziomej linii mety. 
 
Pomiar czasu 
Pomiar czasu odbywa się za pomocą dwóch stoperów z dokładnością 
do setnej części sekundy. Drugi stoper stanowi zabezpieczenie na 
wypadek błędu stopera głównego. 
Organizator przewiduje karę dyskwalifikacji dla zawodnika za 
niesportowe zachowanie, stwarzanie zagrożenia dla siebie, bądź 
innych uczestników zawodów. 
 
Wyniki: 
Wyniki z każdego wyścig będą publikowane na bieżąco w miejscu 
zawodów. 



 
 

 
Ceremonia dekoracji: 

Ceremonia dekoracji odbędzie się po zakończeniu zawodów, 
Dekorowani będą następujący zawodnicy w każdej kategorii 
wiekowej: 

- zwycięzca 

- 2–gi zawodnik 

- 3–ci zawodnik 

Najlepsi zawodnicy otrzymują medale a zwycięzcy dodatkowo 
puchar. 
 
Postanowienia końcowe: 
We wszystkich sprawach sportowych nieobjętych regulaminem 
decyduje Sędzia Główny w porozumieniu z Organizatorem zawodów. 
 
RODO 

1. Administratorem danych osobowych jest Fundacja Aktywizacji i 
Integracji, ul. Kościuszki 2, 
86-170 Nowe. 
2. Wszelkie zapytania lub żądania związane z przetwarzaniem danych 
osobowych prosimy kierować na adres fainowe@gmail.com 
3. Dane będą zbierane w celu sprawnej organizacji HOOP PARK 
CHALLENGE 2022 i przechowywane w czasie trwania imprezy. 
4. Zakres zbieranych danych i ich wykorzystanie obejmuje: imię , 
nazwisko, datę urodzenia, kontakt do opiekuna prawnego/rodzica. 
Dane z klasyfikacji będą publikowane w postaci elektronicznej, 
drukowanej. Mogą być również przetwarzane, udostępnione i 
publikowane przez media oraz w serwisach społecznościowych. 
5. Podanie danych oraz zgoda na ich przetwarzanie jest dobrowolne, 
jednak niezbędne do uczestnictwa w HOOP PARK CHALLENGE 2022. 
6. Uczestnik (opiekun prawny/rodzic) ma możliwość dostępu do 
swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub 



 
 

ograniczenia przetwarzania. 


