
 
REGULAMIN 

ULICZNYCH MISTRZOSTW POLSKI MASTERS   WE WROTKARSTWIE SZYBKIM  
1. Cel zawodów :  

           ►promocja  Roztocza, województwa  lubelskiego  i  Tomaszowa  Lubelskiego. 

     ►  wyłonienie najlepszych zawodników w ramach Ulicznych Mistrzostw Polski,  
     ►  upowszechnianie sportu wrotkarskiego wśród mieszkańców Polski,  
     ►popularyzacja idei „Sport bez granic” w środowisku byłych zawodników i zawodniczek we wrotkarstwie szybkim. 
     ►promocja zdrowego trybu życia,  
     ►promocja aktywności fizycznej w kontekście zapobiegania nadwadze,  
     ►profilaktyka antyalkoholowa,  
     ►stymulowanie aktywności fizycznej w rodzinie i u osób nieaktywnych sportowo bez względu na wiek. 

2. Miejsce i termin : 

Mistrzostwa  rozegrane zostaną w dniach 15.05.2016 r. na trasie ulicznej o długości 500 m przy ul. Sportowej 8  
w Tomaszowie Lubelskim (GPS N50.449598, N23.399974).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 15.05.2016 r.  
o godzinie 11

30
 w  biurze zawodów przy ulicy Sportowej 8. 

3. Zgłoszenia  
Zgłoszenia należy przesyłać pocztą elektroniczną na adres e-mail :  tom.tom60@wp.pl   w nieprzekraczalnym 
terminie do dnia 13.05.216 roku. Zgłoszenie dodatkowych zawodników w dniu zawodów powoduje wzrost opłaty 
startowej o 100%.  
4. Organizator : 

TUKS   ,,Roztocze”  Rollerblade  Tomaszów   Lubelski – http://www.tuksroztocze.org.pl 
PRZY  WSPÓŁUDZIALE :  

Urzędu Marszałkowskiego  w  Lublinie - http://www.lubelskie.pl/ 
Starostwa  Powiatowego  w Tomaszowie Lubelskim - http://www.powiat-tomaszowski.com.pl 

Urzędu  Miasta  w  Tomaszowie  Lubelskim- http://www.tomaszow-lubelski.pl/ 

REALIZACJA i POMOC TECHNICZNA :     OS i R. ,, TOMASOVIA ” 

KIEROWNICTWO SPORTOWE  SPRAWUJE :  Polski  Związek Sportów  Wrotkarskich -http://pzsw.org/newsy/page/1 

5. Uczestnictwo i program zawodów : 

Organizatorzy wymagają od uczestników U.M.P aktualnych badań lekarskich. Każdy zawodnik  musi posiadać 

kask ochronny. W przypadku braku badań lekarskich podczas weryfikacji zawodnika w Biurze 
Organizatora Zawodów wymagany będzie własnoręczny podpis zawodniczek i zawodników na liście 
osób wyrażających zgodę na udział w Ulicznych Mistrzostwach Polski we wrotkarstwie na własną 
odpowiedzialność. 
6. Program zawodów : 
 

Kategoria Konkurencje / dystans 

Seniorzy/seniorki AK 30(1986-1977) 500m sprint, 5 000 m  

Seniorzy/seniorki AK 40(1976–1967) 500m sprint, 5 000 m  

Seniorzy/seniorki AK 50(1966- i starsi) 500m sprint, 5000 m 

Starty  wspólne, a następnie  wyciągnięcie   wyników  w  poszczególnych  kategoriach  wiekowych. 
 
7. Sposób przeprowadzenia zawodów : 
Mistrzostwa zostaną przeprowadzone zgodnie z Przepisami FIRS, CERS, PZSW oraz niniejszym Regulaminem. 
 
8. Nagrody :  
W Ulicznych Mistrzostwach Polski Masters w poszczególnych kategoriach wiekowych :  za zajęcie 1-3 miejsca - 
medale, wszyscy dyplomy.  
 
9. Zasady finansowania : 

Organizator nie zapewnia ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków. Zawodnicy muszą więc posiadać 
indywidualne ubezpieczenie wypadkowe i chorobowe. Koszty organizacyjne zawodów pokrywane są ze środków 
Organizatora. Inne koszty pokrywają zainteresowane kluby we własnym zakresie.  

           Opłata startowa: - 20 zł. Wpłaty proszę kierować na  konto : TUKS Roztocze, 22-600 Tomaszów Lubelski , ul. 
Kopernika  4 PKO BP o/ Tomaszów Lubelski Nr konta  44 1020 5385 0000 9202 0038 3620  

10. Uwagi końcowe:  

►Informacje o zawodach regulamin, wyniki i zdjęcia na stronie:www.tuksroztocze.org.pl 
►Udział w  zawodach jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na postanowienia niniejszego Regulaminu. 
►Dla  wszystkich uczestników  gorący poczęstunek – grill. 

Życząc  wielu  sportowych  wrażeń  z  pobytu  w  Tomaszowie  Lubelskim : 
Zapraszamy !!! 
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