
Regulamin 

Mazowieckiej Ligi Bladecross 

7.12.2019 Zimowy Narodowy 
 

I.        Organizatorem zawodów Bladecross zaliczanej do Mazowieckiej Ligi Bladecross jest Fundacja 

„Rolki dla każdego” prowadząca szkołę Rollschool szkoła jazdy na rolkach i wrotkach z siedziba w 

Warszawie 

II .      Celem zawodów Bladecross dla dzieci jest: 

1) promocja miejsc do jazdy na rolkach i wrotkach 

2) promocja jazdy na rolkach jako sportu dla każdego niezależnie od wieku 

3) systematyczna organizacja zawodów, w których dzieci mogą sprawdzić swoje umiejętności 

na tle rówieśników 

4) rozpowszechniania idei zasad fair play wśród dzieci i dorosłych 

5) Współzawodnictwo dzieci, młodzieży i dorosłych 

6) Aktywne spędzanie czasu 

III.     Zasady zawodów rolkarskich Bladecross określa niniejszy regulamin,  

         który wchodzi w życie z dniem 7.12.2019 obowiązuje do czasu  zakończenia niniejszych 

zawodów. Niniejsze zawody są pierwszą tegoroczną edycją Mazowieckiej Ligi Bladecrossa 

 

IV.    Miejsce imprezy – godzina 9.30, 7 grudnia 2019  r., Stadion Narodowy, Skatepark, poziom -4. 

 

 

V. Kategorie wiekowe z podziałem na płeć 

• Junior E (roczniki 2012 i młodsi) 

• Junior D (roczniki 2010 – 2011) 

• Junior C (roczniki 2008 – 2009) 

• Junior B (roczniki 2005 – 2007) 

• Kategoria: 15+ (roczniki 2004 i starsi) 

• Rodzic 

• Kategoria rodzinna (rodzic + dziecko) 
 

O przynależności do danej kategorii wiekowej decyduje rok urodzenia. Kwestie sporne rozstrzyga 

sędzia główny zawodów 

 

W kategorii rodzinnej do zwycięstwa liczy sięsuma punktów zdobytych przez rodzica (max 

125pkt) i dziecko (max 125 pkt) (w przypadku startu np 2 rodzeństwa czy rodziców bierzemy pod 

uwagę wynik punktowy najlepszego dziecka i rodzica z danej rodziny) 

 

VI. Dystans zawodów 

• Junior E (roczniki 2012 i młodsi)   - 1 okrążenie 

• Junior D (roczniki 2010 – 2011)  - 2 okrążenia 

• Junior C (roczniki 2008 – 2009) - 2 okrążenia 

• Junior B (roczniki 2005 – 2007) - 2 okrążenia 

• Kategoria: 15+ (roczniki 2004 i starsi) - 2 okrążenia 

• Rodzic - 2 okrążenia 
 



 

Sędzia główny może skręcić lub wydłużyć tor i liczbę okrążeń przed startem zawodów. 

 

 

 

VII.  Program zawodów rolkarskich Bladecross  

Plan zawodów: 

 

Plan zawodów: 

 

9.30 - 10.15 odbiór numerów startowych (Zapisy tylko online) 

10.15 - 10.20- przejazd zapoznawczy po torze dla wszystkich uczestników 

10.30 - 11.40 przejazdy "czasówka" dla wszystkich uczestników. Obowiązkowe dla wszystkich 

startujących w kategoriach wiekowych. czasówka umożliwia rozstawienie zawodników w 

drabinkach pucharowych 

11.40 - 15.00 starty poszczególnych kategorii wiekowych:  

 

Junior E (roczniki 2012 i młodsi) 11.40 - 12.20 Wyścigi i rozdanie nagród 

Junior D (roczniki 2011 – 2010) 12.20 - 13.00 Wyścigi i rozdanie nagród 

Junior C (roczniki 2009 – 2008) 13.00 - 13.30 Wyścigi i rozdanie nagród 

Junior B (roczniki 2007 – 2005) 13.30 - 14.00 Wyścigi i rozdanie nagród 

kategoria 15+ (osoby urodzone w 2004 roku i starsze) oraz kategoria rodzic 14.00 - 14.30 

Wyścigi i rozdanie nagród 

 

 

15.00 - 15.30 ROZDANIE NAGRÓD ZA CAŁĄ MAZOWIECKĄ LIGĘ BLADECROSS 

15.30 - 15.40 WSPÓLNE ZDJĘCIE 

ZAKOŃCZENIE IMPREZY 

 

 

VIII.   Warunki uczestnictwa w zawodach rolkarskich  

1. W zawodach może wziąć każde dziecko  zgłoszone przez rodziaca/opiekuna w wieku do 18 

lat (decyduje rok urodzenia dziecka). Dorośli startują na własne ryzyko. Warunkiem wzięcia udziału 

w imprezie jest zarejestrowanie się przez internet (www.rollschool.pl/zapisy)  podając w nim Imię i 

Nazwisko dziecka oraz rok urodzenia)  

2. Udział w zawodach jest płatny i wynosi 20 zł od uczestnika (w przypadku zapisów online i 

płatności przlewem do 3.12.2019) lub 30 zł w przyapkdu zapisu w biurze zawodów. 5 zł z 

każdej opłaty startowej jest przekazywane na nagrody za klasyfikacje końcową całej MLB 

3. Wstęp na Skatepark na Stadionie Narodowym, na którym odbywają się zawody jest płatny i 

wynosi 7 PLN dla osoby startujące i 3 PLN dla opiekuna nie jeźdzącego na rolkach 

4. Udział w zawodach jest możliwy tylko na podstawie  podpisanego pisemnego oświadczenia 

prawnego opiekuna/rodzica (dla dzieci do 18 roku życia) 

5. Wszyscy uczestnicy zobowiązani są do posiadania kasku ochronnego i kompletu ochraniaczy. 

6. Każdy zawodnik zobowiązany jest do noszenia w ciągu zawodów przypisanego numeru 

startowego przypiętego do klatki piersiowej. 

7. Uczestnicy stawiają się do linii startu na polecenie sędziego. Uczestnik który nie pojawi się 

na linii startu zostaje zdyskwalifikowany. 

http://www.rollschool.pl/zapisy
http://www.rollschool.pl/zapisy


 

IX.  Zasady rozgrywania zawodów  

 

Uczestnicy mają do pokonania tor przeszkód na trasie oznaczonej barierkami i taśmami. Na trasie 

przejazdu znajdują się przeszkody w postaci opon, kartonów, itp., które należy pokonać objeżdżając 

je lub przeskakując.  

1. Konkurencja zostanie zorganizowana w formule pucharowej. 

2. W celu rozstawienia zawodników przed głównymi zawodami zostaną rozegrane kwalifikacje. 

Będą one miały formułę wyścigów na czas. W przypadku dużej liczby uczestników może w 

jednym biegu brać udział więcej niż jeden zawodnik. Zawodnicy z najlepszymi czasami 

zostaną rozstawieni w drabince pucharowej tak aby spotkali się dopiero na wyższym 

poziomie konkurencji. 

3. W każdym wyścigu będzie brało udział 4 zawodników. Do następnej rundy będą przechodzili 

zawodnicy zajmujący miejsca 1 i 2. Na niższym szczeblu drabinki pucharowej dopuszcza się 

udział tylko 3 zawodników. 

4. Przed rozpoczęciem biegu, zawodnicy z najlepszym czasem z eliminacji wybierają miejsce na 

linie startowej  

5. W celu wyłonienia 8 najlepszych zawodników konkurencji, zostaną rozegrane: finał A (walka 

o miejsca 1 – 4) i finał B (miejsca 5 – 8). 

6. Miejsca od 9 w dół zostaną wyznaczone na podstawie najlepszych czasów z eliminacji 

7. Zabrania się celowego wjeżdżania w przeszkody. Zawodnik, który umyślnie strąci przeszkodę, 

a tym samym utrudni przejazd rywalowi podlega dyskwalifikacji. 

8. Uczestnicząc w tej konkurencji zawodnik bierze odpowiedzialność za siebie i za ewentualne 

szkody wyrządzone innym zawodnikom. 

9. Zakazuje się popychania, szarpania, ciągnięcia czy agresywnego zachowania wobec innych 

zawodników. Osoby dopuszczające się takich zachowań będą zdyskwalifikowane.  

10. Zawodnik zobowiązuję się do przestrzegania zasad fair play wobec innych uczestników. 

11. Wszyscy zawodnicy są zobowiązani do startów w konkurencji w kasku i komplecie 

ochraniaczy (kolana, łokcie, nadgarstki) pod rygorem dyskwalifikacji. 

12. Organizator zawodów nie ponosi odpowiedzialności za urazy oraz wypadki powstałe podczas 
wyścigu. 

13. za nieprzestrzeganie postanowień regulaminu uczestnik może zostać zdyskwalifikowany 

 

 

X.    System Ligowy 

 

Za udział w zawodach ligowych zawodnicy otrzymują punkty przydzielane zgodnie z 
regulaminem Mazowieckiej Ligi Bladecross. 

 

XI.    Nagrody 

1) Za zajęcie I, II, III miejsca w poszczególnych kategoriach wiekowych zostaną przyznane 

dyplomy, medale oraz nagrody rzeczowe 

2) wszyscy uczestnicy, którzy ukończyli zawody rolkarskie otrzymają pamiątkowe dyplomy i 

medale 



 

XII.     Sprawy organizacyjne  

 

Przed przystąpieniem do zawodów rolkarskich każdy uczestnik musi przejść procedurę rejestracyjną: 

1)    każdy uczestnik obowiązany jest przybyć na miejsce imprezy poszczególnej edycji 

zawodów i dokonać zapisu i odbioru numeru startowego w biurze zawodów 

2)    starty w poszczególnych kategoriach startowych będą się odbywały ze wg postanowień z 

par. 8 niniejszego regulaminu 

3) zakwalifikowany uczestnik otrzyma numer startowy, który zobowiązany jest nosić 

przypięty na klatce piersiowej  przez cały czas trwania zawodów, 

4) uczestnicy ustawiają się w kolejności przy linii startu, według wskazań sędziego, 

   

 

XIII.    Postanowienia końcowe 

1) Uczestnicy zawodów rolkarskich biorą w nich udział na własną odpowiedzialność. 

2) W trakcie zawodów rolkarskich wszyscy uczestnicy powinni stosować się do poleceń 

osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo, sędziów, służb  porządkowych i osób 

działających w  imieniu organizatora. 

3) Uczestnik zawodów rolkarskich uznaje, że zapoznał się z regulaminem i zobowiązuje 

się do jego przestrzegania. 

4) Organizator ma prawo publikowania w środkach przekazu (Internet, prasa, radio, 

telewizja, ulotki, plakaty, inne materiały promocyjne i informacyjne) danych 

identyfikujących uczestników zawodów rolkarskich, tj.: imię, nazwisko, wiek, oraz ich 

wizerunku utrwalonego w czasie trwania zawodów rolkarskich 

5) Uczestnicy zawodów rolkarskich wyrażają zgodę na bezpłatne publikowanie ich 

danych osobowych i wizerunku we wszelkich materiałach informacyjnych i 

promocyjnych oraz kampaniach, przedsięwzięciach, wystawach i wydawnictwach 

informacyjnych, promocyjnych i prasowych.  

6) Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez 

organizatora zawodów rolkarskich zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych. 

7) Organizator zastrzega sobie prawo do dokonania zmian Regulaminu 
 
 
 

 

 

 


