Regulamin V Mistrzostw Polski Cross Monster 2018
I. ORGANIZATOR
1. Organizatorem V Mistrzostw Polski Cross Monster 2018 jest rhSPORT.
2. Dyrektorem i sędzią głównym zawodów jest Roman Haładyna tel. 502 564 102 – rhSPORT.
3. Adres biura zawodów: Biuro rhSPORT, ul. Środkowa 181B, Białka Tatrzańska.
II. TERMIN I MIEJSCE
Impreza odbędzie się w dniu 28 lipca 2018 r. (sobota) – Ośrodek Narciarski Kotelnia Białczańska, ul. Środkowa 181B, Białka
Tatrzańska.
III. CELE ZAWODÓW
- przeprowadzenie zawodów o charakterze sportowym i rekreacyjnym na terenowych hulajnogach Monsterroller dla amatorów,
- popularyzacja nowego rodzaju sportu, sposobu wypoczynku i dobrej zabawy przy wykorzystaniu stoków narciarskich latem,
- promowanie regionu: sołectwa Białki Tatrzańskiej oraz gminy Bukowina Tatrzańska
- zachęcanie do zdrowego trybu życia, aktywnego wypoczynku i rekreacji,
- integracja miłośników jazdy na hulajnogach Monsterroller połączona ze sportową rywalizacją.
IV. UCZESTNICY
Impreza ma charakter otwarty tj. prawo startu mają wszystkie osoby powyżej osiemnastego roku życia, które dokonają
zgłoszenia w sekretariacie imprezy oraz spełnią wymogi niniejszego regulaminu. Do startu w Mistrzostwach dopuszcza się
młodzież od 16 roku życia za pisemną zgodą opiekuna prawnego. Wszyscy uczestnicy muszą przedstawić zaświadczenie lekarskie
o braku przeciwwskazań do udziału w wyścigu lub podpisać stosowne oświadczenie w sekretariacie imprezy. W przypadku osób
niepełnoletnich takie oświadczenie składają prawni opiekunowie. Wszyscy uczestnicy podpisują również oświadczenie o
zapoznaniu się z Regulaminem. W czasie trwania imprezy wszystkich uczestników obowiązuje bezwzględny zakaz spożywania
alkoholu.
V. ZGŁOSZENIA
1. Warunkiem uczestnictwa w zawodach jest potwierdzenie poprzez formularz rejestracyjny dostępny na stronie
www.crossmonster.pl chęci zgłoszenia grupy składającej się z czterech zawodników oraz wpłata na konto Organizatora
wpisowego.
2. Ilość grup jest ograniczona do 10.
VI. OPŁATY/WPISOWE
1. Udział w zawodach jest płatny jednorazowo kwotą 200 zł za grupę.
2. W ramach wpisowego Organizator zapewnia posiłek dla uczestników zawodów (tylko dla grup, które zostały zarejestrowane
poprzez formularz na stronie internetowej).
VII. SPRZĘT
Zjazdy odbywają się na hulajnogach Monsterroller. Kask sztywny typu fullface jest obowiązkowy. Uczestnicy powinni zaopatrzyć
się w ww. sprzęt we własnym zakresie. Na miejscu można wypożyczyć hulajnogę Monsterroller w cenie 25 zł/os. na czas
zawodów, co należy zgłosić Organizatorowi podczas rejestracji. Uczestnicy we własnym zakresie dla własnej wygody i
zwiększenia bezpieczeństwa powinni posiadać odzież ochronną.
VIII. POMIAR CZASU
1. Podczas zawodów obowiązuje indywidualny pomiar czasu przejazdu zawodników, prowadzony przez wyznaczony zespół
sędziów.
2. Każdy zawodnik otrzymuje numer startowy. Numery startowe losowane będą zgodnie z harmonogramem zawodów.
3. Grupa, która uzyska najlepszą ilość zsumowanych czasów w konkurencji Monster Slalom zwycięża zawody.
IX. TRASA I DYSCYPLINY
1. Zawody przeprowadzane będą po wyznaczonych trasach zjazdowych, zgodnie z harmonogramem:
1) konkurencja grupowa Monster Slalom,
2) konkurencja indywidualna Zjazd na krechę.
2. Trasy zjazdowe będą oznaczone za pomocą tabliczek kierunkowych, znaków i siatek zabezpieczających.
3. W przypadkach wymagających udzielenia pierwszej pomocy uczestnikowi zawodów, będzie ona udzielania niezwłocznie przez
ratowników z uwzględnieniem warunków terenowych, a w szczególności dostępności miejsca zdarzenia i możliwości dotarcia
pojazdów ratowniczych.

X. NAGRODY
Organizator przewiduje następujące nagrody:
1) konkurencja Monster Slalom - grupowa
I miejsce: 2.000 zł, puchar, dyplomy, nagrody rzeczowe
II miejsce: 1.000 zł, puchar, dyplomy, nagrody rzeczowe
III miejsce: 400 zł, puchar, dyplomy, nagrody rzeczowe
2) konkurencja Zjazd na krechę – indywidualna
I miejsce: 1.000 zł, nagrody rzeczowe, puchar, dyplom
II miejsce: 500 zł, nagrody rzeczowe, puchar, dyplom
III miejsce: 300 zł, nagrody rzeczowe, puchar, dyplom

XI. INNE
Numer startowy, wydawany przed startem należy podczas trwania imprezy obowiązkowo nosić w widocznym miejscu,
W trakcie trwania imprezy wszystkich uczestników obowiązuje bezwzględny zakaz spożywania alkoholu,
Organizator nie bierze odpowiedzialności za wszelkie rzeczy pozostawione na terenie imprezy bez nadzoru,
Uczestników obowiązuje ubezpieczenie NNW i OC we własnym zakresie. Uczestnik zawodów ma obowiązek okazać dowód
zawarcia umowy ubezpieczenia na każde żądanie Organizatora lub jego przedstawiciela. Organizator nie ponosi
odpowiedzialności za wypadki losowe zaistniałe podczas dojazdu uczestników na zawody i powrotu z nich,
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody majątkowe uczestników zawodów,
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone osobom trzecim przez uczestników zawodów,
Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność za szkody wyrządzone na mieniu będącym własnością organizatora spowodowane
umyślnym działaniem,
Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania zawodów z uwagi na wystąpienie klęsk żywiołowych lub innych uznawanych
przeszkód uniemożliwiających przeprowadzenie zawodów powstałych na skutek działania siły wyższej,
Protesty można składać w formie pisemnej w ciągu 0,5 godziny od czasu zamknięcia konkurencji do Sędziego Głównego,
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki na trasie spowodowane przez uczestników zawodów
w szczególności wynikające z niedostosowania prędkości do posiadanych umiejętności, warunków panujących na trasie oraz
niezastosowania się do poleceń organizatora,
Organizatorzy mają prawo wycofać z trasy uczestnika imprezy, w przypadku stwierdzenia przez obsługę medyczną lub
ratowniczą niezdolności do kontynuowania wysiłku fizycznego podczas wyścigu oraz w przypadku stwierdzenia złamania
przepisów niniejszego regulaminu,
Uczestnicy zawodów obowiązani są do przestrzegania zasad fair play.
Wszyscy uczestnicy Mistrzostw Polski Cross Monster wyrażają zgodę na publikację ich wizerunku oraz imienia i nazwiska w
relacjach z imprezy zamieszczanych w mediach oraz materiałach promocyjnych Organizatorów i Partnerów oraz wyrażają zgodę
na przetwarzanie ich danych osobowych na potrzeby organizowanych przez Organizatorów przedsięwzięć, jak również na ich
gromadzenie w bazach danych wyżej wymienionych podmiotów zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.08.1997 o ochronie
danych osobowych (Dz.U. 133/97 poz.833). Zgadzają się również na otrzymywanie korespondencji drogą elektroniczną i
udostępniają w tym celu swój adres e-mail zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. O świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U.
144/02, poz. 1204),
Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do regulaminu.

