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 REGULAMIN SPORTOWY SPRINNT Trikke o Puchar Prezydenta miasta Włocławek 
 

15 czerwca 2019 

I POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

1. Organizatorzy zawodów 
 
Organizator główny: 
Włocławskie Towarzystwo Wioślarskie 
ul. Piwna 1A 
87-800 Włocławek 
tel. 0048-54 236 37 55  
e-mail: wtw-wloclawek@wp.pl  
 
Współorganizator: 
 
Trikke Polska 
Ul. Rysia 6 
87-800 Włocławek 
Tel. 0048 694 468 182  
e-mail: biuro@trikke.pl 
 
 
 
Patronat honorowy:  

 Prezydent Miasta Włocławek Marek Wojtkowski. 

Imprezy towarzyszące: Dni Włocławka 2019 https://ckbrowarb.pl/dni-wloclawka-2019/ 

 

 

2. Cel zawodów 
 
Celem zawodów SPRINNT Trikke jest popularyzacja sportu Trikke i podnoszenie jego poziomu w 
środowisku sympatyków Trikke i osób związanych z różnymi dyscyplinami sportowymi oraz integracja  
środowiska ludzi jeżdżących na Trikke i Skki Trikke. 

 

3. Miejsce i termin zawodów 

a. Zawody odbędą się:  

- w dniu 15.06.2019 r. na ścieżce rowerowej na Bulwarach przy Wiśle we Włocławku, na 
wysokości kościoła św. Jana Chrzciciela 

b. Start pierwszego zawodnika o godz. 14.00 w 15 czerwca 2019.  
c. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany godziny startu z przyczyn od niego 

niezależnych.  

 

4. Warunki uczestnictwa 

a. W zawodach mogą brać udział osoby wpisane na listę startową  
b. W zawodach mogą brać również udział tzw. "sympatycy Trikke", do których zaliczamy osoby 

posiadające swój własny Trikke jak i osoby chcące jeździć na Trikke 
c. Organizator zapewnia Trikke do startu dla każdego uczestnika ( model T10 ) Każdy uczestnik 

sam odpowiada za powierzony mu Skki Trikke. 
d. Każdy uczestnik bierze udział w Zawodach  na własne ryzyko i odpowiedzialność. 

Organizatorzy zalecają ubezpieczenie się od NNW.  
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5. Zgłoszenia i opłaty uczestników 

a. Zgłoszeń należy dokonywać bezpośrednio na adres e-mail organizatora : biuro@trikke.pl 
podając swoje dane lub poprzez stronę www.trikke.pl   

b. Warunkiem wpisania zgłaszającego się na listę startową jest przesłanie deklaracji 
uczestnictwa na e-mail o uczestnictwie w zawodach.  

c. Lista startowa, aktualizowana codziennie, dostępna będzie na stronach internetowych 
WWW.trikke.pl w dziale aktualności.  

d. Zgłoszenia przyjmowane będą do dnia 13.06.2019 r. Organizator zastrzega sobie prawo 
wcześniejszego zakończenia przyjmowania zgłoszeń, jeżeli ilość zgłoszonych zawodników  
korzystających z pełnego programu Zawodów osiągnie poziom 40 osób.  

e. Organizator zastrzega sobie prawo do skreślenia z listy startowej osoby, która nie będzie 
spełniała warunków uczestnictwa określonych w niniejszym Regulaminie. 

II PRZEBIEG ZAWODÓW 

 

1. Losowanie kolejności startu. 

a. Kolejność startu zostanie rozlosowane w dniu zawodów o godz. 13.00 przy linii startu.  

 

 

2. Sposób przeprowadzenia zawodów. 

a. Zawody zostaną przeprowadzone zgodnie z regulaminem sportowym i regulaminem 3CV Word 
Sport Organization. 
W zależności od liczby uczestników i warunków meteorologicznych odbędą się dwa sprinty na 
ścieżce rowerowej na włocławskich Bulwarach.  Zawody zostaną przeprowadzone w 
następujących grupach: 

Kobiety: 

Mężczyźni: 

a. Dystans SPRINNTU to 400m 
b. Każdy zawodnik będzie jechał dwa przejazdy z fotokomórkowym pomiarem czasu.  
c. START po którym jest do przejechania 200 m gdzie jest nawrót wokół pachołka i powrót na 

METĘ przejazdem kolejnych 200 m.  
d. START/META i przejazd jest zawsze TYLKO dla jednego zawodnika 
e. Do wyników zawodów liczy się suma dwóch czasów z dwóch przejazdów. 
f. Zwycięzcą w zawodach w grupach (mężczyźni i kobiety) jest zawodnik, który ma najkrótszy 

czas z sumy swoich dwóch przejazdów.  
g. Podczas zawodów ominięcie pachołka na nawrocie jest równoznaczne z nie zaliczeniem tego 

przejazdu do klasyfikacji czasów. 
h. W zawodach sklasyfikowane zostaną tylko te osoby, które będą miały zaliczone wszystkie  

prawidłowo przejechane dwa przejazdy. 
i. W razie takiego samego czasu dla zawodników z pierwszych trzech miejsc przysługuje 

dodatkowy SPRINNT rozstrzygający o kolejność miejsc na podium. 

 

 

3. Oglądanie trasy. 

a. Trasa SPRINNTU zostanie udostępniona zawodnikom do treningu w dniu 15.06.2019 r od godz. 
13.00 

  

 

4. Ogłoszenie wyników. 
 

a. Ogłoszenie wyników SPRINNT Trikke, wręczenie pucharów i nagród dla mężczyzn przez 
Prezydenta Miasta Włocławek Marka Wojtkowskiego odbędzie się w sobotę po zawodach ok. 
godz. 17.00 na głównej scenie dni Włocławka przed koncertem zespołu ZAKOPAWER i PIERSI 

b. Zwycięzca z każdej grupy otrzyma tytuł: Mistrz w SPRINNT Trikke 
c. Pierwsze trzy osoby z każdej grupy otrzymają nagrody 
d. Każdy zawodnik otrzyma pamiątkowy dyplom uczestnictwa w zawodach SPRINNT Trikke 
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III POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 
1 Kwestie sporne w czasie zawodów oraz ewentualne protesty rozstrzyga Jury zawodów w składzie 

Kierownik Zawodów, Sędzia Główny, Kierownik Startu i Kierownik Mety. 

 
2 Ewentualne protesty muszą spełniać wymogi formalne wynikające z przepisów regulaminu sportowego i 

regulaminu 3CV Word Sport Organization. 

 
3 Prawo interpretacji niniejszego Regulaminu oraz dokonywania w nim zmian i uzupełnień przysługuje 

Jury Zawodów. 

 4 Organizator nie zapewnia ubezpieczenia od NNW. 

 
5 Każdy uczestnik bierze udział w MMPST na własne ryzyko i odpowiedzialność. Organizatorzy zalecają 

ubezpieczenie się od NNW. Podczas treningów i zawodów każdego uczestnika obowiązuje posiadanie 
kasku ochronnego na głowie. 

Zwracamy się z prośbą o sportowe zachowanie się na zawodach, dbanie o bezpieczeństwo swoje i innych w 
czasie startów innych zawodników, oglądanie trasy zgodnie z wytycznymi organizatorów. 

 
Regulamin ten jest zgodny z 3CV  WORLD  SPORT  FEDERATION 

 

 
       
 

                   


