
Regulamin zawodów – Pumptrackowy Puchar Brennej vol. 9 
 
 

1. TERMIN I MIEJSCE:  
08.10.2022 r. , Brenna – tor Pumptrack – 43-438 Brenna, ul. Górecka 224 k/kompleksu boisk 
Orlik 
   
2. ORGANIZATOR  
Ośrodek Promocji Kultury i Sportu Gminy Brenna 
43-438 Brenna 
ul. Wyzwolenia 77 
 
3. POSTANOWIENIA OGÓLNE: 
a) warunkiem wzięcia udziału w zawodach jest zapoznanie się z niniejszym regulaminem, 
postępowanie zgodnie z jego zaleceniami oraz akceptacja go własnoręcznym podpisem,  
w przypadku osób poniżej 18 r.ż. podpisem rodzica/opiekuna prawnego. 
 
b) każdy zawodnik bierze udział w zawodach na własną odpowiedzialność i podpisuje  
w związku z tym Oświadczenie.  
 
c) niepełnoletni uczestnicy mają obowiązek posiadania zgody rodzica lub prawnego opiekuna 
na udział w zawodach. 
 
d) udział w zawodach jest bezpłatny. 
 
e) zawodnicy nie posiadający kasku ochronnego nie będą dopuszczani do startu w zawodach. 
To samo tyczy się sprzętu – roweru – ten powinien posiadać przynajmniej 1 sprawny hamulec. 
 
f) organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu następstw nieszczęśliwych wypadków, 
podczas jakiegokolwiek etapu zawodów oraz nie zapewnia ubezpieczenia NNW uczestnikom. 
 
g) zawodnik zgłaszający się do udziału w zawodach zobowiązany jest do odpowiedniego 
ubezpieczenia się od następstw nieszczęśliwych wypadków, jak i od odpowiedzialności 
cywilnej. 
 
h) każdy uczestnik zobowiązany jest do szczególnej dbałości o bezpieczeństwo podczas 
każdego z etapów zawodów. 
 
i) Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia sprzętu wykorzystywanego do 
przeprowadzenia zawodów (rowerów, sprzętu elektronicznego itp). 
 
j) Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zagubienie i kradzieże sprzętu oraz rzeczy 
osobistych uczestników imprezy w rozumieniu zarówno zawodników jak i kibiców. 
 
k) uczestnik oświadcza, że nie posiada żadnych przeciwwskazań zdrowotnych do udziału  
w zawodach. 
 



4. ZAKAZY: 
a) surowo zabrania się palenia papierosów, spożywania alkoholu oraz wszelkich innych 
środków odurzających na terenie obiektu. 
 
b) surowo zabrania się wnoszenia przedmiotów stwarzających zagrożenie dla uczestników 
imprezy. 
 
c) wszystkie negatywne treści związane z przemocą czy erotyką będą usuwane z obiektu 
Organizatora. 
 
 
5. ZGŁOSZENIA 
a) zgłoszenia odbywają się w dniu 8 października 2022 r., w biurze zawodów  
usytuowanym w okolicach toru pumptrack.  
 
b) limit uczestników: 50 osób 
 
6. FORMA ZAWODÓW 
a) rywalizacja polega na pokonaniuo określonej ilości okrążeń toru na czas. 
b) każdy z uczestników podejmie dwie próby przejazdu na czas podczas zawodów. 
c) brany pod uwagę jest lepszy z dwóch uzyskanych czasów podczas zawodów.  
d) zawodnicy będą ścigać się w 9 kategoriach odpowiednio:  

7. KATEGORIE WIEKOWE 
Chłopcy/Mężczyźni: 
Smyk chłopcy 2-5 lat (roczniki 2020-2017) 
Skrzat chłopcy 6-11 lat (roczniki 2016-2011) 
Junior chłopcy – 12-17 lat (roczniki 2010-2005) 
Open – mężczyźni – 18-29 lat (roczniki 2004-1993) 
Masters - mężczyźni – 30 lat i starsi (rocznik 1992 i starsi) 

Dziewczyny/Kobiety: 
Smyk dziewczyny 2-5 lat (roczniki 2020-2017) 
Skrzat dziewczyny 6-11 lat (roczniki 2016-2011) 
Junior dziewczyny 12-17 lat (roczniki 2010-2005) 
Open - kobiety – 18 lat i starsze (rocznik 2004 i starsze) 

O przynależności do danej kategorii decyduje rok urodzenia zawodnika/zawodniczki. 
 
8. PROGRAM ZAWODÓW 
12:30-14:00 - zapisy 

14:00-14:30 - treningi 

14:30-15:15 - eliminacje (przejazdy mierzone fotokomórką) 

15:15-16:00 - finały (przejazdy mierzone fotokomórką) 

16:15 – dekoracja zwycięzców. 



Program zawodów, w szczególności godziny, zależny jest od ilości uczestników i może ulec 

zmianie. 

9. KORZYSTANIE Z TORU 
a) korzystający z toru podczas zawodów mogą poruszać się zarówno po torze jak i poza 
nim. Będą obowiązywać specjalne oznaczenia zawodników. 
 
b) korzystanie z toru odbywa się na własną odpowiedzialność. 
 
10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE: 
a) wszelkie spory nieujęte w powyższym regulaminie dotyczące zawodów rozstrzyga 
Organizator. 
 
b) mpreza odbędzie zgodnie z wytycznymi odpowiednich służb dotyczących COVID-19.  
 
 

ORGANIZATOR 


