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REGULAMIN 
 

ORGANIZATOR 

1. NOGI WĘŻA- PRODUCTION,  Urząd Miasta Nowy Targ, Wydział Infrastruktury 

Społecznej i Promocji. 

Patronat honorowy nad zawodami objął Burmistrz Miasta Nowy Targ mgr inż. Marek 

Fryźlewicz. 

 

CEL IMPREZY 

Celem imprezy jest popularyzacja wśród młodzieży jazdy na deskorolce jako aktywnej formy 

spędzania wolnego czasu. Promocja skate parku jako miejsca spotkań i treningów osób 

uprawiających sporty ekstremalne oraz promowanie Nowego Targu jako miasta przyjaznego 

młodzieży. 

 

MIEJSCE, DATA I NAZWA IMPREZY 

1. Nazwa: NW SKATE JAM 3 NOWY TARG 2011. 

2. Data: 24 września 2011 r., START godz. 12:00. Przewidywana godzina zakończenia 

18:00. 

3. Miejsce: Skate Park  przy al. Solidarności, 34-400 Nowy Targ. 

 

FORMA ZAWODÓW 

1. Zawody rozgrywane są w formie amatorskich, lokalnych zawodów deskorolkowych. 

2. W zawodach brać mogą udział tylko zawodnicy jeżdżący na deskorolkach. 

3. Zawody rozegrane zostaną w formule SKATE JAM oraz BEST TRICK. 

4. Zawody odbywają się w kategorii OPEN, bez podziału na kategorie wiekowe. 

5. Zawodnicy startują parami (2 osoby). * 

6. Zawodnicy startują w przypadkowych parach. 

7. Każdy przejazd trwa  2 minuty. * 

8. Zawody składają się z eliminacji, półfinałów oraz finałów. * 

9. W konkurencji BEST TRICK mogą wziąć udział wyłącznie zawodnicy zgłoszeni do 

zawodów. Konkurencję wygrywa osoba która w ciągu 20 min wykona najlepszy trick. 

 

* - ilość osób przechodzących do następnego etapu zawodów, czas trwania oraz 

struktura zawodów uzależniona jest od liczby  zawodników. 



UDZIAŁ W ZAWODACH 

1. Warunkiem wzięcia udziału w zawodach jest zapoznanie się z niniejszym 

regulaminem oraz postępowanie zgodnie z jego zaleceniami. 

2. Niepełnoletni biorący udział w zawodach mają obowiązek przekazania organizatorom 

pisemnej zgody od pełnoprawnych opiekunów na wzięcie udziału w zawodach. 

3. Uczestnicy biorą udział w zawodach na własną odpowiedzialność, organizator oraz 

sędziowie nie biorą odpowiedzialności za wypadki i ich następstwa w czasie 

trwania zawodów. 

4. W zawodach nie mogą uczestniczyć osoby będące pod wpływem alkoholu lub innych 

środków odurzających. 

5. Wszyscy zawodnicy oraz publiczność zobowiązani są do bezwzględnego 

przestrzegania niniejszego regulaminu oraz podporządkowania się decyzjom 

sędziów i organizatorów zawodów. 

 

ZGŁOSZENIA 

1. Zgłoszenia w formie karty zgłoszeniowej przyjmowane są w Wydziale Infrastruktury 

Społecznej i Promocji Urzędu Miasta w Nowym Targu do dnia 23 września 2011, 

ul. Krzywa 1, 34 - 400 Nowy Targ, pokój 211, tel.18-26-11-237. Istnieje również 

możliwość zgłoszenia udziału w dniu zawodów od godz. 10:00 do 12:00 w biurze 

zawodów na terenie skate parku. W przypadku osób niepełnoletnich wymagana jest 

zgoda pełnoprawnych opiekunów na start w zawodach. 

2. Zawodnik jest zobowiązany pod groźbą dyskwalifikacji do podania prawdziwych 

danych osobowych. 

3. Każdy zawodnik powinien posiadać dokument tożsamości i okazać go na każde 

wezwanie sędziego. 

 

NAGRODY 

1. Nagrodami premiowane są 3 pierwsze miejsca (puchar, nagroda rzeczowa, nagroda 

pieniężna). 

I miejsce- 400 zł 

II miejsce- 300 zł 

III miejsce- 200 zł 

 2. BEST TRICK- nagrodą premiowane jest 1 miejsce (puchar, nagroda rzeczowa). 

 

 

 

 

 



KORZYSTANIE ZE SKATE PARKU 

1. Korzystający ze skate parku podczas zawodów, zobowiązani są używać podczas 

jazdy kompletu ochraniaczy oraz kasku ochronnego. Dopuszcza się jazdę bez 

ochraniaczy na odpowiedzialność zawodnika, a w przypadku osób niepełnoletnich na 

odpowiedzialność pełnoprawnych opiekunów. 

2. Korzystanie ze skate parku odbywa się na własną odpowiedzialność. 

3. Za wypadki na terenie skate parku wyłączną odpowiedzialność ponoszą korzystający. 

4. Z przeszkód należy korzystać zgodnie z ich przeznaczeniem. 

5. Korzystający ze skate parku zobowiązani są do natychmiastowego zgłaszania 

obsłudze wszelkich uszkodzeń skate parku. Korzystanie z uszkodzonych przeszkód 

jest zabronione. 

6. Korzystający ze skate parku, którzy będą zakłócać porządek lub utrudniać 

korzystanie z przeszkód innym użytkownikom zostaną usunięci z terenu obiektu. 

7. Osobom przebywającym na terenie skate parku zabrania się: 

- chodzenia po konstrukcjach oraz przebywania w strefie najazdów i zeskoków, 

- wnoszenia alkoholu, papierosów oraz innych używek, 

- wnoszenia przedmiotów mogących stanowić zagrożenie dla użytkowników 

skate parku, 

- wprowadzania psów, 

- zaśmiecania terenu skate parku. 

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie. 

2. W czasie trwania zawodów, na terenie skate parku mogą przebywać wyłącznie 

zgłoszeni zawodnicy oraz publiczność. Zabrania się w tym czasie korzystania ze 

skate parku osobom nie zgłoszonym do zawodów. 

3. W trakcie trwania imprezy zabezpieczona będzie podstawowa opieka medyczna. 

4. W razie niesprzyjającej aury zawody odbędą się w innym terminie. 

5. W sprawach nie objętych niniejszym regulaminem decydują organizatorzy oraz 

sędziowie. 


