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Regulamin zawodów Joy Ride Fest 2014 

Joy Ride DOWNHILL 
 

 

I Cel imprezy 

 Popularyzacja downhill’u jako dyscypliny sportu 

 Propagowanie zdrowego i aktywnego stylu życia 

 Promowanie walorów miejscowości turystycznych oraz istniejących tras zjazdowych 

 Promowanie ośrodków narciarskich 

 Wyłonienie najlepszych zawodników w poszczególnych kategoriach 
 

II. Nazwa imprezy 

Joy Ride DOWNHILL 

 

III. Organizator  
Joy Ride Szymon Syrzistie ul. Małe Żywczańskie 2a 34-500 Zakopane 
Dyrektor zawodów: Szymon Syrzistie Telefon: 602 631 252,  e-mail: siara@joy-ride.pl 
 

IV. Termin oraz miejsce rozgrywania zawodów  

07-08.06.2014 Kluszkowce (Puchar Polski Amatorów) 
 

V. Kategorie 

- W żadnej z kategorii nie jest wymagana licencja Polskiego Związku Kolarskiego 

 Kadet – ur. 2000 - 2002 

 Hobby Junior – ur. 1996 - 1999 

 Kobiety - ur. 1999 i wcześniej 

 Masters 1 – ur. 1984 - 1975 

 Masters 2 – ur. 1974 i starsi 

 Hobby Hardtail - ur. 1996 i wcześniej posiadający rower bez tylnego zawieszenia 

 Hobby Full – ur. 1996 i wcześniej posiadający rower w pełni amortyzowany 

 Pro (Asy) – zawodnicy posiadający licencje PZKol ur. 1996 i wcześniej 

 

VI. Warunki uczestnictwa 

Joy Ride DOWNHILL to impreza ogólnodostępna przede wszystkim dla amatorów (odpowiednie 
kategorie), lecz mogą w niej również startować zawodnicy posiadający licencje PZKol. (kategoria PRO). 
Uczestnikiem będzie każda osoba, która spełni następujące warunki: 

 Dokona rejestracji poprzez formularz zgloszeniowy na stronie: www.joyridefest.com lub w biurze 
zawodów(w dniu zawodów lub w przeddzień zawodów). W przypadku zawodników niepełnoletnich 

wymagana jest pisemna zgoda rodziców lub prawnych opiekunów na formularzu dostępnym na 
stronie www.joyridefest.com lub www.joyrideopen.pl 

 Dokona opłaty startowej. 

 Posiada sprawny rower, kask pełny - integralny, ochraniacze zabezpieczające (nakolanniki, 
ochraniacze na łockie łokcie, ochraniacz kręgosłupa – żółw) oraz rękawiczki. 

 Zapozna się z regulaminem zawodów i zaakceptuje wszystkie jego punkty, co pisemnie 
potwierdzi w Biurze Zawodów (odbierając numer startowy). 

Wypełniając kartę zgłoszeniową uczestnik akceptuje poniższą klauzulę: 
 

„Organizator zawodów Joy Ride Fest 2014 oraz wszystkie osoby z nim współpracujące nie ponoszą 
odpowiedzialności względem uczestników zawodów Joy Ride Fest 2014 za szkody osobowe, rzeczowe  
i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po zawodach Joy Ride Fest 2014. Uczestnicy startują  
na własną odpowiedzialność. Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność cywilną i prawną za wszystkie szkody. 

Poprzez złożenie podpisu na liście zgłoszeniowej do zawodów Joy Ride Fest 2014 zawodnicy zrzekają się 
prawa dochodzenia prawnego lub zwrotnego od organizatora Joy Ride Fest 2014 lub od jego 
zleceniobiorców w razie wypadku lub szkody związanej z zawodami Joy Ride Fest 2014. Poprzez złożenie 
podpisu na liście zgłoszeniowej do zawodów Joy Ride Fest 2014 przyjmuję do wiadomości, że w razie 
wypadku z moim udziałem (lub z udziałem mojego dziecka lub podopiecznego) nie mogę wnosić żadnych 
roszczeń w stosunku do organizatora Joy Ride Fest 2014 oraz osób z nim współpracujących tj. sponsorów 

i partnerów. Zobowiązuję się do przestrzegania zarządzeń służb porządkowych, sędziów oraz warunków 
regulaminu Joy Ride Fest 2014. Zgadzam się z warunkami uczestnictwa i zgłaszam swoje uczestnictwo 
(lub uczestnictwo mojego dziecka lub podopiecznego) w w/w zawodach. Mój stan zdrowia (lub stan 
zdrowia mojego dziecka lub podopiecznego) pozwala na uczestnictwo w zawodach sportowych, bez 
ryzyka utraty zdrowia bądź życia. Zapoznałem się z regulaminem, formułą i trasą zawodów Joy Ride Fest 

2014. Jestem świadomy zagrożeń wynikających z uczestnictwa w zawodach Joy Ride Fest 2014. 
Posiadam ważne ubezpieczenie w zakresie następstw nieszczęśliwych wypadków, kosztów leczenia oraz 

kontuzji sportowych. W czasie zawodów nie będę pod wpływem alkoholu, środków psychoaktywnych bądź 
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innych substancji wywierających niekorzystny wpływ na zdolność oceny sytuacji i ryzyka wynikającego  
z uczestnictwa w zawodach.  

Niniejszym podpisem wyrażam zgodę na bezpłatne i nieograniczone w czasie oraz terytorialnie, 
wykorzystywanie mojego wizerunku (lub wizerunku mojego dziecka lub podopiecznego) przez 

organizatora zawodów Joy Ride Fest 2014 oraz przez wszystkie osoby z nim współpracujące, w tym 
przede wszystkim sponsorów, fotografów, partnerów i z tego tytułu nie będę w przyszłości rościł żadnych 
praw majątkowych. Zdjęcia, nagrania filmowe oraz wywiady z wykorzystaniem mojego wizerunku (lub 
wizerunku mojego dziecka lub podopiecznego), a także wyniki zawodów z moimi danymi osobowymi (lub 
z danymi mojego dziecka lub podopiecznego) będą mogły być wykorzystane i publikowane na wszystkich 
polach eksploatacji, w tym między innymi za pośrednictwem prasy, rozgłośni radiowych, telewizji, na 
banerach reklamowych i bilboardach (w tym elektronicznych mało - i wielkoformatowych), folderach 

reklamowych oraz wszystkich innych formach reklamy z użyciem druku lub elektronicznej formy przekazu  
(m.in na ulotkach, stojakach - umieszczanych np. sklepach, na stronach internetowych). Jednocześnie 
oświadczam, że wykorzystanie mojego wizerunku zgodnie z powyższym nie narusza niczyich dóbr 
osobistych ani praw. Swoim podpisem zapewniam także, iż zapoznałem się z wszystkimi zapisami 
regulaminu zawodów i wypełniłem listę zgłoszeniową kompletnie oraz zgodnie z prawdą.Wyrażam zgodę 
na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych 
osobowych (Dz.U.Nr 133, poz.883).“ 

 

VII. Opłaty startowe 

 Zapisy na zawody przyjmowane są: 

w dniu poprzedzającym zawody, jak również w dniu zawodów lub poprzez Internet na stronie 
www.sport-timing.pl 

 Opłata startowa wynosi: 
- 100 zł płatne online w terminie do 06.05.2014 

- 120 zł płatne online w terminie do 20.05.2014 

- 140 zł płatne online w terminie do 05.06.2014 

- 160 zł płatne na miejscu w biurze zawodów  
W ramach opłaty startowej każdy uczestnik: 

- ma prawo do bezpłatnych wyjazdów wraz z rowerem kolejką krzesełkową w dniach 06, 07, 
08.06.2014.  

         - otrzymuje numer startowy 

 Organizator nie zwraca opłaty startowej osobom, które nie ukończyły zawodów. 
 

VIII. Zasady rozgrywania 

 Czas mierzony jest w dwóch przejazdach(kwalifikacje, finał) 

 Do finałowego przejazdu kwalifikują się wszyscy zawodnicy  

 Do ostatecznej klasyfikacji liczony jest lepszy czas przejazdu. 

 Zawodnicy startują w odstępach czterdziesto sekundowych. W przypadku dużej ilości uczestników 
odstęp może ulec skróceniu. Niestawienie się na start grozi dyskwalifikacją. 

 Zawodnicy startują z numerami dostarczonymi przez organizatora, umieszczonymi na kierownicy 
z przodu roweru. 

 W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decydują organizatorzy. 
 

IX. Przepisy Bezpieczeństwa: 

 Na trasie zawodów rozstawieni są porządkowi sygnalizujący niebezpieczeństwo na trasie 

 Porządkowi wyposażeni są w dwie flagi:  żółtą i czerwoną 

 Flaga żółta używana do sygnalizacji kraksy podczas oficjalnych treningów 

- zawodnik widzący powiewającą żółtą flagę ma obowiązek zatrzymać się lub wolno zjeżdżać  
w dół. 

 Flaga czerwona używana do sygnalizacji wypadku podczas zawodów. 

- zawodnik widzący powiewająca czerwoną flagę ma obowiązek natychmiast zatrzymać się.  

Zatrzymani zawodnicy spokojnie, lecz bezzwłocznie muszą udać się na metę i zgłosić do sędziego 
mety. 

 

X. Nagrody 

Nagrody przyznawane podczas każdej edycji we wszystkich kategoriach to dyplom oraz nagrody 
rzeczowe. Podczas ostatniej edycji dla zwodników, którzy zajęli od pierwszego do trzeciego miejsca  
w klasyfikacji generalnej każdej z kategorii zostaną wręczone nagrody rzeczowe. 

- Szczegółowy wykaż nagród zostanie podany przed poszczególnymi edycjami zawodów. 
 

XI. Punktacja: 

 Dla cyklu zawodów Joy Ride Open prowadzona jest klasyfikacja generalna. 

 Zawodnicy zdobywają punkty na każdej z edycji zawodów. 

 Do klasyfikacji generalnej liczą się punkty zdobyte we wszystkich czterech edycjach zawodów. 

 W przypadku tej samej ilości punktów, wygrywa zawodnik, który zdobył większą ilość punktów 
podczas ostatniej edycji zawodów. 

http://www.sport-timing.pl/
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Tabela punktów: 

 

 Miejsce  –  Punkty: 
1 – 250       31 - 44 

2 – 200 32 - 42 

3 – 160 33 - 40 
4 – 150 34 - 38 
5 – 140 35 - 36 
6 – 130 36 - 34 
7 – 120 37 - 32 
8 – 110 38 - 30 
9 – 100 39 - 29 

10 – 95 40 - 28 
11 – 90 41 - 27 
12 – 85 42 - 26 
13 – 80 43 - 25 
14 – 78 44 - 24 
15 – 76 45 - 23 
16 – 74 46 - 22 

17 – 72 47 - 21 
18 – 70 48 - 20 
19 – 68 49 - 19 
20 – 66 50 - 18 
21 – 64 51 - 17 
22 – 62 52 - 16 

23 – 60 53 - 15 
24 – 58 54 - 14 
25 – 56 55 - 13 
26 – 54 56 - 12 
27 – 52 57 - 11 
28 – 50 58 - 10 
29 – 48 59 - 9 

30 – 46 60 - 8 
 

XII. Ramowy Program Zawodów: 

PIĄTEK  
10:00 – 18:00 - przyjmowanie zgłoszeń, wydawanie numerów startowych 
10:00 – 18:00 – Treningi 
 
SOBOTA  
10:00 – 18:00 - przyjmowanie zgłoszeń, wydawanie numerów startowych 
10:00 – 18:00 - Treningi 

 
NIEDZIELA 
8:00 - 10:00 - przyjmowanie zgłoszeń, wydawanie numerów startowych  
8:00 - 10:30 – trening 
11:00 – 13:30 – pierwszy przejazd 
14:00 – 16:30 – drugi przejazd 
 

XIII. Kary 

  Sędzia Główny może zastosować następujące kary: 

 Upomnienie 

 Kara czasowa 

 Dyskwalifikacja 

 

XIV. Postanowienia końcowe 

 Uczestnicy zawodów są zobowiązani do ubezpieczenia się we własnym zakresie; 

 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki losowe zaistniałe podczas dojazdu 
uczestników na zawody i powrotu z nich; 

 Każdy uczestnik bierze udział w zawodach na własną odpowiedzialność ( w przypadku 
zawodników niepełnoletnich na odpowiedzialność rodziców lub prawnych opiekunów); 

 Organizator zapewnia wszystkim zawodnikom biorącym udział w zawodach niezbędną opiekę 
medyczną na czas trwania zawodów; 

 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kolizje, wypadki na trasie, kradzieże; 

 Osoby bez numerów startowych poruszające się na rowerach po trasie zawodów będą usuwane z 
trasy przez obsługę techniczną; 

 Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zaginione w trakcie trwania 
zawodów; 
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 Brak znajomości regulaminu nie będzie uznawany jako wytłumaczenie; 

 Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania imprezy w związku z wystąpieniem klęsk 
żywiołowych; 

 Wszyscy zawodnicy proszeni są o nie zaśmiecanie trasy zjazdu i szczególną troskę o środowisko 
naturalne; 

 Zawodnicy zobowiązani są do zachowania kultury osobistej, przestrzegania zasad fair play; 

 Interpretacja niniejszego regulaminu należy do Sędziego Głównego w porozumieniu z Dyrektorem 
zawodów. 

 


