
 

 

 

       UKS  “ZRYW”  

 

 
   Burmistrz Gminy      Starosta Piaseczyński 
             Konstancin-Jeziorna 
 

REGULAMIN 
MIĘDZYNARODOWYCH TOROWYCH MISTRZOSTW POLSKI  

WE WROTKARSTWIE SZYBKIM  
Słomczyn, dn. 16-17.06.2012r . 

 
 
1.  Organizator : 

  Polski Związek Sportów Wrotkarskich, 02-711 Warszawa ul. Inspektowa 1 pok. 109     tel.  
  22-435-66-94, fax. 22-435-66-95.  

2.    Współorganizator : 
  UKS „Zryw” Słomczyn ul. Wilanowska 218, tel. (601317734 ) 

 
3. Cele : 
a) aktywizacja klubów do pracy z dziećmi i młodzieżą; 
b) wyłonienie najlepszych zawodników kraju we wrotkarstwie szybkim w poszczególnych kategoriach 
wiekowych w sezonie 2012’ ;  
c) popularyzacja wrotkarstwa szybkiego . 
4.  Miejsce : 
Zawody przeprowadzone zostaną na torze wrotkarskim o długości 166 m przy Zespole Szkół nr 4 w 
Słomczynie, ul. Wilanowska 218, 05-507 Słomczyn 
5. Termin : 
Mistrzostwa  rozegrane zostaną w dniach 16-17.06.2011r   
Odprawa techniczna z udziałem kierowników ekip (weryfikacja zawodników, określenie ostatecznej liczby 
startujących w poszczególnych kategoriach i na dystansach , podanie programu  czasowego zawodów) 
nastąpi w dniu 16.06.2012r. o godzinie 900 w  Zespole Szkół nr 4 w Słomczynie przy ulicy Wilanowskiej 
218.  
Zgłoszenia należy przesyłać pocztą elektroniczną na adres e-mail : dyrektor@slomczyn.edu.pl w 
nieprzekraczalnym terminie do dnia 12 czerwca 2012 roku. Zgłoszenie dodatkowych zawodników w 
dniu zawodów powoduje wzrost opłaty startowej o 100%.  
6.  Uczestnictwo : 
Organizatorzy wymagają od uczestników T.M.P aktualnych badań lekarskich i licencji sportowych. Każdy 
zawodnik(czka) musi posiadać kask ochronny. 
Zawody zostaną rozegrane w następujących kategoriach wiekowych : 
 

UKS “ZRYW” 
ul. Wilanowska 218 
05-507 SŁOMCZYN 
tel/fax +48227544410; +48601317734 
e-mail: tk@uks-zryw.pl 

UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY “ZRYW”  
PRZY ZESOPLE SZKÓŁ  NR 4 W SŁOMCZYNIE  
PROWADZI SEKCJE   
ŁYŻWIARSTWA SZYBKIEGO I  WROTKARSKĄ 
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I-szy dzień T.M.P – 16.06.2012r. 
 

 
L.p. 

 
Kategoria wiekowa 

 

 
Rocznik 

 
Konkurencja 

 
Dystans 

  300m na  czas 1 runda + 134m  
1. 
 

 
Junior (ki) C 

 
1998-1999 

 3000m na eliminacje 18 rund 

 300m na  czas 1 runda + 134m  
2. 

 
Kadet(ki) 

 

 
1996 – 1997

   5.000m na eliminacje 30 rund + 12m 

300m na czas 1 runda +134m 3. Junior (ki) B 1994-1995 
5.000m na eliminacje 30 rund + 12m 

  300m na czas 1 runda + 134m 

  10.000m na eliminacje – Juniorki A* 60 rund + 24m 

 
 
4. 

 
 

Junior (ki) A 

 
 

1992 – 1993
 

  15.000m na eliminacje – Juniorzy A* 90 rund + 36m 

 300m na czas 1 runda + 134m  

  10.000m na eliminacje – Seniorki* 60 rund + 24m 

 
 
5. 

 
 

Senior (ki) 

 
 

1991 i starsi
 

  15.000m na eliminacje – Seniorzy* 90 rund + 36m 

*  w przypadku małej ilości startujących dystans może ulec skróceniu a w ekstremalnym                     
przypadku zamieniony na wyścig ze wspólnego startu. 
 
 

 
II - gi dzień T.M.P – 17.06.2012r. 

 
 

L.p. 
 

Kategoria wiekowa 
 

Rocznik 
 

 
Konkurencja 

 
Dystans 

500 m – sprint 3 rundy + 2m 
1500m na punkty 9 rund 

 
1. 

 
Junior (ki) C 

 
1999 - 2000

  3.000m sztafeta ** 18 rund 
  500m – sprint 

  3.000m na punkty 
 

2. 
 

Kadet(ki) 
 

1997 – 1998
  3.000m sztafeta ** 

3 rundy + 2m 
18 rund 
18 rund 

1000m start wspólny 
3.000m na punkty 

         3 rundy +2 m 
       18 rund 

 
3. 

 
Junior (ki) B 

 
1995-1996 

3.000m – sztafeta ** 18 rund 

1000m start wspólny 3 rundy + 2m 
                   5.000m na punkty –  Juniorki A* 30 rund + 12m 

  10.000m na punkty – Juniorzy A* 60 rund + 24m 

 
 

3. 

 
 

Junior (ki) A 

 
1993-1994 

                   3.000m sztafeta ** 18 rund 
 1000m start wspólny 3 rundy + 2m 

  5.000m na punkty– Seniorki* 30 rund + 12m 
                   10.000m na punkty – Seniorzy* 60 rund + 24m 

 

4. 

 
 

Senior (ki) 

 
1992 i starsi

  3.000m sztafeta ** 18 rund 
*  w przypadku małej ilości startujących dystans może ulec skróceniu a w ekstremalnym                     
przypadku zamieniony na wyścig ze wspólnego startu. Decyzję o ewentualnym skróceniu dystansów 
podejmuje sędzia główny. 
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** klub może w danej kategorii wystawić maksymalnie 2 sztafety. 
 
7.  Sposób przeprowadzenia zawodów : 
Mistrzostwa zostaną przeprowadzone zgodnie z Przepisami FIRS, CERS, PZSW oraz niniejszym 
Regulaminem . Zawodnicy(czki) zweryfikowani do pierwszej konkurencji pierwszego dnia zawodów 
będą rozstawieni w odwrotnej kolejności do wyników uzyskanych  w Ulicznych Mistrzostwach Polski 
2012. 
Weryfikacja zawodniczek(ów) przeprowadzona na odprawie technicznej zamyka ostatecznie listę 
startową zawodów . 
W celu umożliwienia startu zawodnikom zagranicznym dodatkowo prowadzona będzie punktacja 
wielobojowa za wszystkie biegi w kategorii według następujących zasad: zwycięzcą zostaje zawodnik, 
który zgromadzi najmniejszą ilość punktów w poszczególnych biegach w swojej kategorii:  
Poszczególne biegi będą punktowane następująco: 
I miejsce  – 1 pkt. 
II miejsce  – 2 pkty 
III miejsce  – 3 pkty 
IV miejsce  – 4 pkty 
itd… 
Ostatni sklasyfikowany na dystansie dostaje tyle punktów ilu zawodników stawi się do wyścigu, a w 
wypadku DNS (nie stawienia się do któregoś z wyścigów) tyle punktów co ostatni. W wypadku równej 
liczby punktów w wieloboju o wyższym miejscu decyduje kolejność w najdłuższym z rozgrywanych w 
danej kategorii wyścigu. 
 
8.  Zasady finansowania : 
Koszty organizacyjne zawodów wraz z kosztem ubezpieczenia zawodniczek(ów) pokrywane są ze 
środków Organizatora. Inne koszta pokrywają zainteresowane kluby we własnym zakresie.  
9.  Nagrody : 

 
Za zajęcie 1-3 miejsca - puchary, medale, dyplomy. 
W przypadku pozyskania sponsorów przewiduje się również nagrody rzeczowe. 
 
10. Opłata startowa: 
 
Seniorzy, juniorzy A   - 30 zł. 
Juniorzy B, Kadeci, Juniorzy C - 25 zł. 
Juniorzy D;E;F   - 20zł. 
Kaucja za numery startowe 50 zł. od klubu. 
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REGULAMIN 
MIĘDZYNARODOWYCH TOROWYCH MISTRZOSTW POLSKI MASTERS   

WE WROTKARSTWIE SZYBKIM  
Słomczyn, dn. 16-17.06.2012r. 

 
1. Cel zawodów :  

Popularyzacja idei „Sport bez granic” w środowisku byłych zawodników(czek) we wrotkarstwie 
szybkim. 

2. Miejsce i termin : 
Mistrzostwa zostaną rozegrane w dniach 16 -17.06.2012r 

3. Organizator : 
Komitet Organizacyjny na terenie którego są rozgrywane Torowe Mistrzostwa Polski -2012’. 
Kierownictwo sportowe sprawuje PZSW. 

4. Uczestnictwo : 
W zawodach prawo startu mają zawodniczki i zawodnicy  podzieleni na 2 grupy wiekowe : 
Seniorzy  AK 30 (1981-1972) 
Seniorzy  AK 40 (1971–1962)  
Seniorzy  AK 50 (1961- i starsi) 
oraz posiadają udokumentowane ważne badania lekarskie. Dopuszcza się zestawienia do 
poszczególnych konkurencji zawodników z różnych grup wiekowych. 

5. Program zawodów : 
 

Kategoria I dzień II dzień 
seniorzy/seniorki AK 30 300m na czas 1500m ze 

wspólnego startu 
500m sprint, 3000m na eliminacje . 
 

seniorzy/seniorki AK 40 300m na czas 1500m ze 
wspólnego startu 

500m sprint, 3000m na eliminacje  

seniorzy/seniorki AK 50 300m na czas 1500m ze 
wspólnego startu 

500m sprint, 3000m na eliminacje 
 

 
6. Sposób przeprowadzenia zawodów : 

Mistrzostwa zostaną przeprowadzone zgodnie z Przepisami FIRS, CERS, PZSW oraz niniejszym 
Regulaminem 
Zawodnicy(czki) zweryfikowani do pierwszej konkurencji pierwszego dnia zawodów będą rozstawieni 
w odwrotnej kolejności do najlepszych czasów z zawodów uzyskanych  w poprzednim sezonie (lub 
bieżącym sezonie, o ile zostały rozegrane a nadzór sportowy sprawowały władze P.Z.S.W). 

7. Ocena wyników : 
Mistrzami Polski Weteranów zostają zawodnicy(czki), zdobywcy I miejsc w swoich kategoriach 
wiekowych na każdym z dystansów, niezależnie od liczby startujących zawodników(czek). 

8. Nagrody :  
Za zajęcie 1-3 miejsca - puchary, medale, dyplomy. 
W przypadku pozyskania sponsorów przewiduje się również nagrody rzeczowe. 

9. Opłata startowa: - 30 zł.  
 
10. Kaucja za numery startowe 10 zł. od zawodnika.  
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REGULAMIN 
MIĘDZYNARODOWYCH ZAWODÓW WROTKARSKICH -  

 „Puchar Słomczyna 2012 ”  
Słomczyn, dn. 16-17.06.2012r. 

 
1.  Organizator : 

  Polski Związek Sportów Wrotkarskich, 02-711 Warszawa ul. Inspektowa 1 pok. 109     tel. 
  22-435-66-94, fax. 22-435-66-95.  
  UKS „Zryw” Słomczyn ul. Wilanowska 218, tel./fax. 22- 754-44-10 

2. Cele : 
a) aktywizacja klubów do pracy z dziećmi i młodzieżą; 
b) wyłonienie mistrzów Słomczyna we wrotkarstwie szybkim w poszczególnych kategoriach wiekowych 
w sezonie 2012’ ;  
c) popularyzacja wrotkarstwa szybkiego . 
3.  Miejsce : 
Zawody przeprowadzone zostaną na torze wrotkarskim przy ul. Wilanowskiej 218, 05-507 Słomczyn 
4. Termin : 
Zawody  rozegrane zostaną w dniu 16-17.06.2012r. 
Odprawa techniczna z udziałem kierowników ekip (weryfikacja zawodników, określenie ostatecznej liczby 
startujących w poszczególnych kategoriach i na dystansach , podanie programu  czasowego zawodów) 
nastąpi w dniu 16.06.2012r. o godzinie 900 przy torze wrotkarskim. Zgłoszenia należy przesyłać pocztą 
elektroniczną na adres e-mail: dyrektor@slomczyn.edu.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12 
czerwca 2012 roku. Zgłoszenie dodatkowych zawodników w dniu zawodów powoduje wzrost opłaty 
startowej o 100%. 
5.  Uczestnictwo : 
Każda zawodniczka(-nik) musi posiadać książeczkę sportowo-lekarską z aktualnym badaniem lekarskim 
albo pisemną zgodę rodziców lub prawnych opiekunów. Zawody zostaną rozegrane w następujących 
kategoriach wiekowych : 
 

Kategoria Rocznik I dzień II dzień 

Junior(ki) F 2005 i młodsi  1 runda 
2 rundy 

500m ze wspólnego startu 

Junior(ki) E 2004 - 2003  1 runda 
2 rundy 

500m ze wspólnego startu 

Junior(ki) D 2002 - 2001 2 rundy sprint 
1500m ze wspólnego startu

500m 
1000m ze wspólnego startu 

 Biegi sztafetowe zostaną rozegrane w kategorii juniorów i juniorek D na dystansie 1500m. 
6.  Sposób przeprowadzenia zawodów : 
Mistrzostwa zostaną przeprowadzone zgodnie z Przepisami FIRS, CERS, PZSW oraz niniejszym 
Regulaminem .  
Weryfikacja zawodniczek(ów) przeprowadzona na odprawie technicznej zamyka ostatecznie listę startową 
zawodów . 
7.  Zasady finansowania : 
Koszty organizacyjne zawodów wraz z kosztem ubezpieczenia zawodniczek(ów) pokrywane są przez 
Organizatora ze środków zleconych przez PZSW . 
Inne koszta pokrywają zainteresowane kluby we własnym zakresie. 
8.  Nagrody : 
Za zajęcie 1-3 miejsca - puchary, medale, dyplomy. 
W przypadku pozyskania sponsorów przewiduje się również nagrody rzeczowe. 
10. Oplata startowa: 
 Juniorzy D  - 20 zł. 
 Juniorzy E, F  - 20 zł. 
 Kaucja za numery startowe 50 zł. od klubu. 

 


