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Regulamin Zawodów Deskorolkowych – Skate Park  
Jarmark Podhalański,  Nowy Targ, dnia 20 sierpnia 2017 roku - niedziela 

 

 

Rozdział 1. Zasady ogólne. 

 

Art. 1 – [ Zakres regulaminu ] 

 

§1. Regulamin Zawodów Deskorolkowych – Skate Park, zwanych dalej zawodami 

deskorolkowymi, określa podstawowe zasady dotyczące zawodów deskorolkowych 

podczas 17 Jarmarku Podhalańskiego w mieście Nowy Targ w dniu 20 sierpnia 2017 

roku (niedziela). 

 

Art. 2 – [ Organizator ] 

 

§1. Organizatorem zawodów jest Miejski Ośrodek Kultury w Nowym Targu, organizujący 17 

Jarmarku Podhalańskiego w Nowym Targu, współpracujący z Miastem Nowy Targ oraz 

Młodzieżowym Stowarzyszeniem Sportu Unique Team w Nowym Targu.  

 

Art. 3 – [ Strona ] 

 

§1. Stroną, w przedmiocie zawodów deskorolkowych jest organizator, zawodnik, rodzic lub 

opiekun prawny. 

 

Art. 4 – [ Cel ] 

 

§1. Celem zawodów deskorolkowych jest społeczna promocja regionu Podhala i Miasta 

Nowy Targ, poprzez aktywne propagowanie deskorolki wśród społeczeństwa, jak 

również propagowanie idei mającej na celu przeciwdziałanie narkomanii i swoistej 

nudzie wśród społeczeństwa. 

§2. Zawody deskorolkowe obejmuje edukację dotyczącą zdrowego i aktywnego stylu życia, 

w tym rozwoju sprawności fizycznej, umysłowej i zdrowotnej.  

 

Art. 5 – [ Nazwa, miejsce, termin, godzina ] 

 

§1. Zawody deskorolkowe noszą nazwę Skate Park. 

§2. Zawody deskorolkowe zostaną rozegrane na płycie głównej rynku w Nowym Targu, 

powiat nowotarski, województwo małopolskie, w dniu 20 sierpnia 2017 roku, niedziela, 

godzina od 16:30 do 19:00. 

 

Art. 6 – [ Harmonogram ] 

 

§1. Harmonogram zawodów deskorolkowych: 12:00 – 16:30 rejestracja zawodników,  

17:00 – uroczyste rozpoczęcie zawodów, rozgrzewka, treningi i start zawodów głównych, 

19:00 – wręczenie nagród i uroczyste zakończenie. 

 

Art. 6 – [ Dyscyplina, konkurencja, kategorie ] 

 

§1. Zawody deskorolkowe rozgrywane będą w dyscyplinie deskorolka, konkurencja street, 

kategoria open.  

 

Art. 7 – [ Brak opłaty startowej ] 
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§1. Udział w zawodach deskorolkowych zawodników jest bezpłatny.  

§2. Wstęp dla publiczności na zawody deskorolkowe jest bezpłatny. 

 

Rozdział 2. Zasady rozgrywania zawodów deskorolkowych. 

 

Art. 8 – [ Konkurencja ] 

 

§1. W konkurencji street zawodnicy uczestniczą na torze – elementach stanowiących 

przeszkody, będącymi imitacją wytworów miejskiej infrastruktury takiej jak murki, 

schody, podjazdy, kosze. 

§2. Tor – elementy wraz ze strefą startu i strefą lądowania tworzy razem trasę. Trasa z 

miejscami wskazanymi stanowi obiekt zawodów deskorolkowych. 

 

Art. 9 – [ Kategoria ] 

 

§1. W konkurencji street mogą startować zarówno chłopcy jak i dziewczęta w kategorii open. 

Kategoria open jest przeznaczona dla wszystkich zawodników. Ze względu na ilość 

kategorie mogą ulec rozłączeniu lub polaczeniu ze względu na wiek i płeć. 

 

Art. 10 –  [ Tor – element ]  

 

§1. Tor – elementy wykonane są z drewna, w tym sklejki, blach i blaszanych płaskowników 

oraz rur a podgląd toru – elementu, stanowi załącznik numer 1 do niniejszego 

Regulaminu Zawodów Deskorolkowych – Skate Park. 

 

Art. 11 –  [ Przebieg zawodów w konkurencji street ] 

 

§1. Format Jam Session: kwalifikacje i finał. W kwalifikacjach uczestniczą wszyscy 

zawodnicy w formie jam session w określonym przedziale czasu. Zawodnicy, którzy 

zajęli miejsca od 1 do 3 w kwalifikacjach lub zawodnicy, którzy zajęli miejsca od 1 do 5 

w kwalifikacjach lub zawodnicy, którzy zajęli miejsca od 1 do 10 w kwalifikacjach           

(zależy od ilości uczestników), bezpośrednio awansują do finału. Finały obejmują osobne 

od kwalifikacji przejazdy finałowe w formie jam session w określonym przedziale czasu. 

Zawodnicy, którzy zakończyli uczestnictwo na kwalifikacjach, nie zostają 

sklasyfikowani. Zawodnicy uczestniczący w finale zostają sklasyfikowani od 1 miejsca 

do 3 miejsca. 

§2. Zawodnicy mogą uczestniczyć w zawodach deskorolkowych razem lub podzieleni w 

poszczególne losowe grupy, które mogą mieć osobny jam session w określonym 

przedziale czasu. 

§3. Zasady rozgrywania zawodów deskorolkowych, w tym w szczególności formatu lub 

liczby zawodników mogą, decyzją kolegium sędziów lub organizatora ulec zmianie, w 

tym w szczególności mogą zostać przeprowadzone przedkwalifikacje, sprawdzające 

umiejętności lub zawody mogą toczyć się bez kwalifikacji lub finału. W takim wypadku 

wszelkie zmiany będą komunikowane, przez kolegium sędziów lub organizatora w 

Biurze Zawodów. 

§4. Podczas zawodów może być rozegrana także konkurencja street –  Game Of Skate. 

 

Art. 11 –  [ Wyposażenie obowiązkowe ] 

 

§1. Podczas przebiegu zawodów, należy startować: 

1. na deskorolce zawierającej wygięty nos i ogon, pokrytej papierem ściernym, oddzielnie 

mocowanymi trakami wraz z kółeczkami, 

2. w butach typu tenisówkowatego, 
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3. w odzieży. 

 

Art. 12 –  [ Wyposażenie  zalecane ] 

 

§1. Zalecane jest startowanie w zabezpieczeniu, w tym w szczególności w kasku i 

ochraniaczach.  

 

Art. 12 –  [ Reguły  przejazdu ] 

 

§1. Przejazd polega na bezpośrednim przejeździe zawodnika dopuszczonego do startu w 

zawodach deskorolkowych, poruszającego się na całej trasie na deskorolce, od linii 

najazdu do linii lądowania po wyznaczonym torze tworzącym trasę i wykonaniu 

poszczególnych ewolucji. Zawody deskorolkowe odbywają się według klasyfikacji 

indywidualnej kolegium sędziów oceniających łącznie poszczególne ewolucje. 

Zwycięzcą poszczególnych etapów: kwalifikacji, finału zostaje zawodnik, który posiada 

największą ilość punktów za przejazd. W konkurencji Game Of Skate, oceną jest 

wykonanie poprawne ewolucji, której nie był wstanie powtórzyć przeciwnik. Można 

zarządzić etap kwalifikacji poprzez wyznaczenie ewolucji dopuszczającej do gry. 

§2. Podczas przejazdu nie można: 

1. przejeżdżać w wyposażeniu innym aniżeli wyposażenie obowiązkowe, 

2. przejeżdżać w wyposażeniu zawierającym znaki reklamowe obejmujące w szczególności, 

obraźliwą: treść albo wizerunek, jak również symbol. 

3. przejeżdżać i prezentować nieprzyzwoitą: treść lub wizerunek albo symbol, 

4. korzystać z pomocy zewnętrznej, w tym zmieniać ustawień toru, w tym w szczególności, 

przeszkód, zabezpieczeń, oznaczeń oraz ogólnej struktury toru – elementu, trasy, obiektu 

zawodów deskorolkowych, 

5. przejeżdżać zachowując się nie sportowo. 

 

Art. 13 –  [ Niedopuszczenie do startu ] 

 

§1.  Niedopuszczenie do startu może obejmować: 

1. zawodnika w wyposażeniu innym aniżeli wyposażenie obowiązkowe, 

2. zawodnika w wyposażeniu zawierającym znaki reklamowe obejmujące obraźliwą: treść 

albo wizerunek jak również symbol, 

3. zawodnika prezentującego nieprzyzwoitą: treść albo wizerunek jak również symbol, 

4. korzystać z pomocy zewnętrznej, w tym zmieniać ustawień toru, w tym w szczególności, 

przeszkód, zabezpieczeń, oznaczeń oraz ogólnej struktury toru – elementu, trasy, obiektu 

zawodów deskorolkowych, 

5. zawodnika zachowującego się niesportowo, 

6. zawodnika niespełniającego wymogów wynikających z niniejszego Regulaminu 

Zawodów Deskorolkowych – Skate Park, w tym w szczególności zawodnika z 

niepoprawnym, zgłoszeniem na zawody deskorolkowe. 

 

Art. 14 – [ Zgłoszenia, rejestracja ] 

 

§1. Zgłoszenia na zawody deskorolkowe są obowiązkowe. Zgłoszenia na zawody dotyczące 

osób poniżej osiemnastego roku życia, wymaga dodatkowo zgody rodzica lub opiekuna 

prawnego. Zawodnik, rodzic lub opiekun prawny w zgłoszeniu na zawody deskorolkowe 

zgłasza zawodnika według danych osobowych na podstawie dokumenty tożsamości: 

dowód osobisty, prawo jazdy, legitymacja, paszport. Dokument tożsamości należy 

okazać na każde wezwanie organizatora lub kolegium sędziów. 

§2. Zgłoszenia na zawody deskorolkowe należy wypełnić w pełni, według wytycznych 

wskazanych w zgłoszeniu na zawody deskorolkowe, stanowiącym załącznik numer 2 
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niniejszego Regulaminu Zawodów Deskorolkowych – Skate Park. Udział zawodników w 

zawodach deskorolkowych uzależniony jest od złożenia podpisanego oryginału 

zgłoszenia na zawody deskorolkowe. Osoby nie spełniające kryteriów będą usuwane z 

toru. 

§3. Zgłoszenie na zawody deskorolkowe należy dostarczyć do Sekretariatu Miejskiego 

Ośrodka Kultury w Nowym Targu Aleja Tysiąclecia 37, 34 – 400 Nowy Targ, do dnia 19 

sierpnia 2017 roku w godzinach urzędowania to jest od 9:00 do 15:00 lub w dniu 

zawodów bezpośrednio do Biura Zawodów w Ratuszu Miejskim lub w namiocie 

zawodów deskorolkowych na torze.  

§4. Zgłoszenia na zawody deskorolkowe do pobrania, mogą znajdować się w formie 

elektronicznej na stronie internetowej: MOK Nowy Targ Urzędu Miasta Nowy Targ lub 

Unique Team Nowy Targ. Zgłoszenia na zawody deskorolkowe znajdować się będą 

również w Biurze Zawodów w dniu 20 sierpnia 2016 roku od godziny 12:00 do godziny 

16:30. 

 

 Art. 15 – [ Biuro Zawodów ] 

 

§1. Biuro Zawodów znajduje się w głównym namiocie zawodów deskorolkowych lub innym 

konkretnym miejscu wskazanym w dniu zawodów deskorolkowych przez kolegium 

sędziów lub organizatora. Biuro Zawodów może spełniać rolę biura spotkań, biura 

punktowego i innych. 

§2. Biuro Zawodów tworzy w szczególności odpowiednie formularze, ogłoszenia, 

informacje, oraz odbiera zgłoszenia lub inne. Biuro Zawodów spełnia role informacyjną 

dla zainteresowanych stron.  

 

Art. 16 – [ Sędziowie, punktacja ] 

 

§1. Na zawodach deskorolkowych, sędziowie stanowią kolegium sędziów, składające się co 

najmniej z 3 osób.  

§2. Na zawodach deskorolkowych sędziowie opierają się na zasadach punktowania 

obowiązujących na zawodach deskorolkowych lub zawodach snowboardowych. 

Punktacja uzależniona jest od stopniu trudności ewolucji, rodzaju i charakteru, 

wykonania oraz oceny ogólnej. Punktacja sędziów stanowi jeden łączny rezultat w 

przedziale od 0 do 10. 

 

Art. 18 – [ Start na własną odpowiedzialność – ryzyko sportowe ] 

 

§1. Zgłoszenie zawodnika na zawody deskorolkowe przez zawodnika, rodzica lub opiekuna 

prawnego, jest równoznaczne że zawodnik, rodzic lub opiekun prawny podał prawdziwe 

dane osobowe wynikające z dokumentu tożsamości. 

§2. Zgłoszenie zawodnika na zawody deskorolkowe przez zawodnika, rodzica lub opiekuna 

prawnego, jest równoznaczne że zawodnik, rodzic lub opiekun prawny zapoznał się z 

niniejszym Regulaminem Zawodów Deskorolkowych – Skate Park, akceptuje go w 

całości i zobowiązuję się do przestrzegania jego wszystkich postanowień oraz 

jednocześnie stwierdza że:  

1. zawodnik bierze udział w zawodach deskorolkowych na własną odpowiedzialność, 

2. zawodnik jest wystarczająco przygotowany do zawodów deskorolkowych, 

3. zawodnik zapoznał się z torem – elementem, trasą i obiektem zawodów i jest świadomy 

zagrożeń wynikających z uczestnictwa w zawodach deskorolkowych,  

4. zawodnik posiada ważne ubezpieczenie w zakresie następstw od nieszczęśliwych 

wypadków, kosztów leczenia oraz kontuzji sportowych, 

5. stan zdrowia zawodnika pozwala na uczestnictwo w zawodach deskorolkowych, bez 

ryzyka utraty zdrowia bądź życia,  
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6. zawodnik nie korzystający z kasku i ochraniaczy podczas zawodów deskorolkowych, jest 

świadomy zagrożeń wynikających z braku zabezpieczenia własnej osoby i bierze udział 

w zawodach deskorolkowych na własną odpowiedzialność, 

7. zawodnik ponosi wyłączną odpowiedzialność za kontuzję, naruszenie zdrowia i życia 

osób trzecich spowodowane w wyniku niezachowania należytej ostrożności podczas 

udziału w zawodach deskorolkowych, 

8. zawodnik nie jest pod wpływem alkoholu, środków psychoaktywnych bądź innych 

substancji wywierających niekorzystny wpływ na zdolność oceny sytuacji i ryzyka 

wynikającego z uczestnictwa w zawodach deskorolkowych,  

§3. Zawodnik, rodzic lub opiekun prawny nie będzie wnosił z tytułu zdarzeń losowych i 

wypadków mogących mieć miejsce podczas trwania zawodów deskorolkowych, żadnych 

roszczeń w stosunku do organizatora, sędziego oraz kolegium sędziów. 

 

Art. 19 – [ Publikacja w mediach ] 

 

§1. Zgłoszenie zawodnika na zawody deskorolkowe przez zawodnika, rodzica lub opiekuna 

prawnego, jest równoznaczne że zawodnik, rodzic lub opiekun prawny wyraża zgodę na: 

1. publikację materiałów audiowizualnych zarejestrowanych podczas zawodów 

deskorolkowych w środkach masowego przekazu oraz materiałach organizatora z 

udziałem zawodnika,  

2. przechowywanie, przetwarzanie i wykorzystywanie danych osobowych związanych z 

zawodami deskorolkowymi dla celów działalności wewnętrznej oraz działalności 

komercyjnej przez organizatora z udziałem zawodnika. 

 

Art. 20 – [ Podporządkowanie ]  

§1. Organem nadrzędnym w przedmiocie zawodów deskorolkowych są sędziowie, kolegium 

sędziów. W całym obszarze praw i obowiązków bezpośrednim nadrzędnym organem jest 

organizator. 

 

Art. 21 – [ Nagrody honorowe, rzeczowe ] 

 

§1. Zwycięzcy zawodów deskorolkowych, mogą otrzymać nagrody.  

 

Art. 22 – [ Odwołanie zawodów ] 

 

§1. Jeżeli zawody nie zostaną rozpoczęte w dniu wyznaczonym lub zostaną zatrzymane i 

niewznowione w dniu wyznaczonym, należy uznać je za odwołane.  

§2. O odwołaniu zawodów decyduje organizator lub kolegium sędziów, w tym w 

szczególności z przyczyn losowych (np. opady deszczu, wiatr i inne).  

 

Art. 23 – [ Podejmowanie ogólnych dyskwalifikacji ] 
  

§1. Nieprzestrzeganie reguł technicznych konkurencji, może wywołać dyskwalifikację w 

zawodach deskorolkowych lub jej części. 

§2. Dyskwalifikacje ze współzawodnictwa w zawodach deskorolkowych lub ich części na 

zawodach deskorolkowych podejmuje sędzia. 

§3. Jeśli zawodnik wystartował w zawodach deskorolkowych, a w toku zawodów 

deskorolkowych rozpoznano, że naruszone zostały zasady dopuszczenia do startu, 

wówczas sędzia dyskwalifikuje zawodnika w zawodach deskorolkowych lub ich części. 

§4. Od dyskwalifikacji w zawodach deskorolkowych lub ich części, przysługuje protest do 

kolegium sędziów. Decyzja kolegium sędziów jest ostateczna. 
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 Art. 24 – [ Protest – rodzaj, termin, forma, upoważnienie, koszty ]  

 

§1. Rodzaje dopuszczalnych protestów:  

1. w sprawie dopuszczenia zawodnika do zawodów deskorolkowych,  

2. w sprawie wyposażenia zawodniczego,  

3. w sprawie stanu toru – elementu, trasy, obiektu zawodów deskorolkowych, 

4. w sprawie przeciwko innemu zawodnikowi w czasie zawodów deskorolkowych,   

5. w sprawie nałożonych dyskwalifikacji,  

6. w sprawie instrukcji i innych decyzji. 

§2. Termin do wniesienia protestów:  

1. w sprawie dopuszczenia zawodnika do zawodów: przed startem kwalifikacji, 

2. w sprawie wyposażenia zawodnika: do czasu zakończenia kwalifikacji lub finału, 

3. w sprawie stanu toru – elementu, trasy, obiektu zawodów deskorolkowych: przed startem 

kwalifikacji,  

4. w sprawie przeciwko innemu zawodnikowi: do czasu zakończenia kwalifikacji lub finału, 

5. w sprawie nałożonych dyskwalifikacji: do czasu zakończenia kwalifikacji lub finału, 

6. w sprawie przeciwko innym decyzjom do czasu zakończenia kwalifikacji lub finału.  

§3. Wszelkie protesty należy kierować do sędziego. Po zgłoszeniu dopuszczalnego protestu 

kolektyw sędziów jest kompetentny do rozpatrzenia i podjęcia samodzielnej decyzji w 

sprawie.  

§4. Do składania protestów upoważnieni jest zawodnik, rodzic lub opiekun prawny. Protesty 

niewniesione w przepisowym trybie nie podlegają rozpatrywaniu. 

§5. Kolegium sędziów spotyka się celem rozpatrzenia protestów i wydania decyzji w czasie i 

miejscu przez siebie ustalonym. Decyzję o rozpoznaniu protestu należy oznajmić 

niezwłocznie zainteresowanym w Biurze Zawodów. 

 

DZIAŁ VI.   POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

Rozdział 1. Przepisy końcowe  

 

Art. 25 – [ Nieprzewidziane okoliczności ] 

 

§1. Decyzje w sprawach, które nie są uregulowane w niniejszym Regulaminie Zawodów 

Deskorolkowych – Skate Park, podejmuje organizator lub kolegium sędziów. 

 

Art. 26 – [ Prawo interpretacji ] 
 

§1. Prawo interpretacji niniejszego Regulaminu Zawodów Deskorolkowych – Skate Park 

przysługuje organizatorowi oraz kolegium sędziów. 

 

Art. 27 – [ Wejście w życie ] 

 

§1. Niniejszy Regulamin Zawodów Deskorolkowych – Skate Park wchodzi w życie z dniem 

jego ogłoszenia na stronie internetowej organizatora, lub jego siedzibie lub w Biurze 

Zawodów a jego integralną cześć stanowi załącznik numer 1 oraz załącznik numer 2, 

obejmujący kolejno projekt toru – elementu i zgłoszenie na zawody deskorolkowe. 

§2. Regulamin Zawodów Deskorolkowych – Skate Park, może znajdować się w formie 

elektronicznej na stronie internetowej organizatora.  

 

Art. 28 – [ Załączniki ] 

 

§1. Załącznik numer 1. – Projekt toru – elementów na zawody deskorolkowe:  
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§2. Załącznik numer 2. – Zgłoszenie na zawody deskorolkowe – indywidualna karta. 

 

 

ZGŁOSZENIE NA ZAWODY DESKOROLKOWE – Skate Park 
Jarmark Podhalański,  Nowy Targ, dnia 20 sierpień 2017 roku 

(wypełnić ręcznie) 

 

Imię Zawodnika:                                                                         Nazwisko Zawodnika: 

                                                                        

……………………………………….                           …………………………................ 

                                                                           
Sponsor Zawodnik, Klub Zawodnika lub Zawodnik Indywidualny: 

 

…………………………………………………………………………………………………... 

 
Adres Zamieszkania Zawodnika : Ulica, Numer, Miasto, Kod Pocztowy: 

                                                                                     

……………………………………….………………………………………………………….. 

 
E – mail  Zawodnika:      Data, Miejsce Urodzenia Zawodnika:

        

……………………………………….         …………………………................ 

 

 
Oświadczam, że w Zawodach Deskorolkowych – Skate Park odbywających się 20 sierpnia 2017 roku w 

Nowym Targu zwanych dalej także zawodami deskorolkowymi:  
 

1. podałem prawdziwe dane osobowe wynikające z dokumentu tożsamości (np..: dowód osobisty, paszport, legitymacja 

szkolna) oraz prawdziwe dane z racji sprawowanej pieczy nad małoletnim (*). 

2. zapoznałem się z Regulaminem Zawodów Deskorolkowych – Skate Park, akceptuje go w całości i zobowiązuję się do 

przestrzegania jego wszystkich postanowień, 

3. biorę udział w zawodach deskorolkowych na własną odpowiedzialność, 

4. jestem wystarczająco przygotowany do zawodów deskorolkowych, 

5. zapoznał się z torem – elementem, trasą i obiektem zawodów i jest świadomy zagrożeń wynikających z uczestnictwa w 

zawodach deskorolkowych,  

6. posiadam ważne ubezpieczenie w zakresie następstw od nieszczęśliwych wypadków, kosztów leczenia oraz kontuzji 

sportowych, 

7. stan mojego zdrowia pozwala na uczestnictwo w zawodach deskorolkowych, bez ryzyka utraty zdrowia bądź życia,  

8. nie korzystając z kasku i ochraniaczy podczas zawodów deskorolkowych, jest świadomy zagrożeń wynikających z braku 

zabezpieczenia własnej osoby i biorę za to odpowiedzialność, 

9. ponoszę wyłączną odpowiedzialność za kontuzję, naruszenie zdrowia i życia własne i osób trzecich spowodowane w 

wyniku niezachowania należytej ostrożności podczas udziału w zawodach deskorolkowych, 

10. nie jest pod wpływem alkoholu, środków psychoaktywnych bądź innych substancji wywierających niekorzystny wpływ 

na zdolność oceny sytuacji i ryzyka wynikającego z uczestnictwa w zawodach deskorolkowych,  

11. nie będę wnosił z tytułu zdarzeń losowych i wypadków mogących mieć miejsce podczas trwania zawodów 

deskorolkowych, żadnych roszczeń w stosunku do organizatora, sędziego oraz kolegium sędziów. 

 

Wyrażam zgodę na: 
 

12. publikację materiałów audiowizualnych zarejestrowanych podczas zawodów deskorolkowych w środkach masowego 

przekazu oraz materiałach organizatora z moim udziałem,  

13. przechowywanie, przetwarzanie i wykorzystywanie danych osobowych związanych z zawodami deskorolkowymi dla 

celów działalności wewnętrznej oraz działalności komercyjnej przez organizatora z moim udziałem. 

 

 

……………………………             ……………………………                     …………………………… 

      Miejsce, Data                Podpis Zawodnika                                    *Imię i Nazwisko oraz 

Podpis Rodzica lub 

Opiekuna Prawnego  

*  w przypadku zawodników poniżej 18 – stego roku życia. 


