
Regulamin Izdebki Camp 2013 

 

1. Zawody Izdebki Camp 2013, odbędą się w miejscowości Izdebki w dniach 6 lipca 2013r w 

godzinach 10:00-16:00 oraz 7 lipca 2013 w godzinach 10:00-15:30. 

2. Organizatorem Izdebki Camp 2013 jest Longboard Rzeszów zwany dalej organizatorem. 

3. W zawodach Izdebki Camp 2013 może wziąć udział każda osoba, która posiada wymagany 

sprzęt i odpowiednie umiejętności jazdy na longboardzie oraz uiściła opłatę startową i 

dokonała wszelkich niezbędnych formalności. 

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za żadne szkody związane lub będące 

następstwem udziału w Izdebki Camp 2013.  

5. Wszystkie osoby biorące udział w Izdebki Camp 2013 w dniach 6 i 7 lipca 2013 czynią to 

na własną odpowiedzialność. 

6. Osoby biorące udział w Izdebki Camp 2013 zobowiązane są do posiadania ważnego 

ubezpieczenia NNW 

7. Przed rozpoczęciem zawodów tj. dnia 6 lipca 2013 do godziny 9:00 każdy uczestnik 

zobowiązany jest do podpisania klauzuli odpowiedzialności w biurze zawodów Izdebki 

Camp 2013. Osoby, które nie dopełnią formalności nie zostaną dopuszczone do udziału w 

zawodach. 

8. Osoby niepełnoletnie zobowiązane są dostarczyć pisemną zgodę na udział w zawodach 

Izdebki Camp 2013 wraz z kserokopią dowodu osobistego oraz telefonem kontaktowym do 

opiekuna prawnego. Organizator może skontaktować się z opiekunem prawnym w celu 

potwierdzenia zgody na udział w zawodach.  

9. Osoby niepełnoletnie, które nie dostarczą pisemnej zgody nie zostaną dopuszczone do 

udziału w zawodach. 

10. Każdy uczestnik zobowiązany jest do posiadania sprawnego technicznie sprzętu, 

przystosowanego do tego typu zawodów. Organizator zastrzega sobie prawo, do kontroli 

stanu technicznego sprzętu. W przypadku gdy sprzęt nie spełnia wymogów określonych 

przez organizatora, nie zostanie on dopuszczony do użycia w zawodach.  

11. Każdy uczestnik zobligowany jest do jazdy w kasku podczas trwania zawodów Izdebki 

Camp 2013. Kask używany przez zawodnika musi być noszony zgodnie z zaleceniami 

producenta i musi posiadać odpowiednie atesty do używania w sportach grawitacyjnych. 

12. Organizator zaleca użycie dodatkowych środków ochronnych takich jak: rękawice, 

nakolanniki, nałokietniki, odzież skórzana. 

13. Osoby biorące udział w Izdebki Camp 2013, zobowiązane są do wzięcia udziału w 

spotkaniu organizacyjnym w dniu 6 lipca 2013 – osoby biorące udział w sesji freeride, oraz 

7 lipca  - osoby biorące udział w treningach i zawodach.  

14. Przepisy porządkowe obowiązujące w czasie trwania zawodów Izdebki Camp 2013 6-7 

lipca 2013. 

 

a) Osoby biorące udział w Izdebki Camp 2013 zobligowane są do wykonywania poleceń i 

wskazówek przekazywanych przez organizatora, obsługę trasy, służbę porządkową oraz 

gremium sędziowskie.  

 

b) Osoby biorące udział w Izdebki Camp 2013 zobligowane są do obiektywnej oceny 

swoich umiejętności technicznych jazdy na longboardzie, tak aby pozwalały one 

kontrolować prędkość przejazdu oraz bezpieczeństwo na trasie zjazdu. 

 

c) Osoby biorące udział w Izdebki Camp 2013 zobligowane są do zapoznania się z trasą 

zjazdu przed przystąpieniem do pierwszego zjazdu. 

 

 

 



 

 

d) Osoby biorące udział w Izdebki Camp 2013 podczas sesji freeride jak i zawodów, 

zobligowane są do niestwarzania niebezpieczeństwa na trasie, poprzez zachowania takie jak: 

- zajeżdżanie drogi innym uczestnikom 

- plucie na innych uczestników 

- używanie wulgarnych słów, które mogą być następstwem bójki 

- podchodzenie trasą w czasie trwania zawodów 

- zatrzymywanie się na trasie w czasie trwania zjazdu 

- hamowanie w sposób inny niż predrift lub footbrake 

- nagła zmiana toru jazdy przez osobę wyprzedzaną, po uprzednim zasygnalizowaniu przez 

osobę wyprzedzająca (za pomocą klaśnięcia) zamiaru wyprzedzania.  

- slajdowanie poza linia mety bez odpowiedniej sygnalizacji (uniesienie ręki w górę) 

- niezachowanie podstawowych zasad bezpieczeństwa podczas transportu na górę trasy 

 

e) Każdy uczestnik Izdebki Camp 2013 będący świadkiem wypadku lub zdarzenia 

zagrażającego bezpieczeństwu lub zdrowiu, zobligowany jest udzielenia pierwszej pomocy 

oraz do natychmiastowego poinformowania obsługi trasy, służb porządkowych lub 

organizatora. 

  

f) Każdy uczestnik biorący udział w Izdebki Camp 2013 nie zostanie dopuszczony do 

udziału w zawodach jeśli znajduje się pod wpływem alkoholu lubi innych środków 

odurzających. 

 

15. Procedury startowe oraz przepisy szczegółowe dotyczące zawodów downhillowych znajdują 

się w załączniku nr 1. 

16. Wszystkie osoby łamiące przepisy powyższego regulaminu, dostana bana na imprezę 

Izdebki Camp 2013 (ban – wydalenie z terenu Izdebki Camp 2013) bez możliwości 

dalszego uczestnictwa w zawodach.  

17. Wszelkie spory dotyczące przebiegu Izdebki Camp 2013 rozwiązuje gremium sędziowskie 

powołane przez organizatora.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ZAŁĄCZNIK NR 1 

 

1. Procedura startowa: 

1) Osoba startująca zawodników, po sprawdzeniu czy trasa jest gotowa i ustawieniu 

zawodników na linii startu, wydaje komendę „GOTOWI” – zawodnicy powinni po jej 

usłyszeniu przyjąć ostateczną pozycję startową i przygotować się do startu. 

2) Następnie osoba startująca wydaje komendę „DO STARTU” – zawodnicy nie mogą po 

jej usłyszeniu zmieniać swojej pozycji. 

3) Ostatnią komendą, jest komenda „START” która oficjalnie rozpoczyna wyścig. 

2. Zawodnicy nie mogą ustawić się dalej niż 25-30 cm za linią startu 

3. Jedna noga powinna znajdować się na desce, drugą zawodnik odpycha się po usłyszeniu 

komendy „START”, ani zawodnik ani jego sprzęt nie mogą przekroczyć linii startu przed 

komendą „START”. 

4. W przypadku przekroczenia linii mety przez zawodnika w czasie pomiędzy komendami 

„GOTOWI” a „START” skutkuje falstartem. 

1) W przypadku falstartu zawodnicy zostają znów ustawieni na linii mety gdzie odbywa się 

ponownie procedura startowa. 

2) Dwa falstarty wykonane przez tego samego zawodnika skutkują jego dyskwalifikacją. 

 

Poniższe punkty regulaminu dotyczą także uczestników freeride 

 

5. Nie ma ograniczeń, co do tego jak długo zawodnicy mogą się odpychać na trasie zawodów. 

6. Zawodnik kończy przejazd w momencie gdy jego przednie kółka przekroczą linię mety. 

7. Zjazd na longboardzie jest dozwolony tylko w pozycji stojącej – leżenie na desce podczas 

zjazdu jest zabronione. 

8. Zabronione jest umyślne blokowanie innych zawodników podczas zjazdu. 

9. Po upadku, jeśli zawodnik jest w stanie dalej kontynuować jazdę powinien wystartować z 

miejsca w którym upadek nastąpił. Pomoc od osób trzecich przy starcie jest zabroniona. 

10. Flagi  

1) W przypadku zobaczenia czerwonej flagi, zawodnicy są zobowiązani do 

natychmiastowego zatrzymania się i opuszczenia trasy oraz udania się do najbliższej 

osoby z obsługi trasy w celu uzyskania dalszych instrukcji. 

11. W przypadku sesji freeride zabronione jest rozpoczynanie zjazdu w w strefie innej niż strefa 

startu. 

12. W przypadku niekorzystnych warunków pogodowych, atmosferycznych bądź wystąpieniu 

zdarzeń niezależnych od organizatora ale stwarzających niebezpieczeństwo dla zawodników 

decyzję o przerwaniu Izdebki Camp 2013 podejmuje organizator. 

13. Wszystkie protesty powinny być zgłaszane do gremium sędziowskiego powołanego przez 

organizatora. 


