
 

 

  

 
 

REGULAMIN 

ULICZNYCH MISTRZOSTW POLSKI MASTERS-2022   

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 25-26.06.2022 roku na trasie ulicznej o długości 500 m przy ul. Aleja 
Sportowa 8 w Tomaszowie Lubelskim (GPS N50.449598, N23.399974).   Zgłoszenia tylko internetowo  indywidualne :  
https://docs.google.com/forms/d/1-OANnrV_BAn5Z1d9enQcGxaiYRuf3EQNWhsbvpKqs3A/edit   
lub poprzez  druk zgłoszenia klubowego : https://docs.google.com/spreadsheets/d/1poXtvoB0sAZoAd8BhOW_8q-
gzKxuKioIF6s8_G8n1hk/edit?usp=sharing  na  email: tom.tom60@wp.pl w nieprzekraczalnym terminie  
do dnia 22 czerwca 2022  roku - środa. Proszę podać na  zgłoszeniu pełne  dane  do  Faktury. Zgłoszenie 
dodatkowych zawodników w dniu zawodów powoduje wzrost opłaty startowej o 20 złotych. 

3. Organizator : 
TUKS   ,,Roztocze”   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 

4. 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. 
5. Program zawodów : 

Kategoria 25.06.2022 r. godz.11:45 26.06.2022 r. godz.10:15 

Konkurencje / dystans Konkurencje / dystans 

Kat I  : 92/91/90/89/88/87/86/85/84/83 100 m sprint, 5 000 m 500m sprint, 3 000 m 

Kat II :  82/81/80/79/78/77/76/75/74/73 100 m sprint, 5 000 m 500m sprint, 3 000 m  

Kat III : 72/71/70/69/68/67/66/65/64/63 100 m sprint, 5 000 m 500m sprint, 3 000 m 

Kat IV:  62/61/60/59/58/57/56/55/54/53 100 m sprint, 5 000 m 500m sprint, 3 000 m 

Kat V:  52/51/50/49/48/47/46/45/44/43i starsi 100 m sprint, 5 000 m 500m sprint, 3 000 m 

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

1.            Opłata startowa:  Wysokość opłat  -  dwa  dni 40 zł , jeden dzień  20 złotych  
Wpłaty proszę kierować na  konto : Nr  konta : 62 1600 1462 1883 8658 4000 0001  BGŻ BNP Paribas S.A. Oddział Tomaszów L. 

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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