REGULAMIN WYDARZENIA “ROYAL BLADES”

I. Organizatorem wydarzenia jest BEAR HDWR Łukasz Gawąd z siedzibą STREETPARK CRACOW INDOOR SKATEPARK w Krakowie, ul.Władysława Siwka 28, 31-588 Kraków, NIP:
6372154240; REGON: 367039845
II . Celem wydarzenia jest:
1) promocja sportów miejskich,
2) upowszechnienie uprawiania sportów miejskich w regionie,
3) promocja zdrowego trybu życia wśród dzieci i młodzieży
III. Zasady wydarzenia “ROYAL BLADES” określa niniejszy regulamin, który wchodzi w
życie z dniem wydarzenia tj. 23 KWIETNIA 2022r. i obowiązuje do czasu zakończenia
wydarzenia 23 kwietnia 2022r.
IV. Miejsce:
STREET PARK - CRACOW INDOOR SKATEPARK, ul.Władysława Siwka 28, 31-588 Kraków
V. Termin
Sobota / 23.04.2022
VI. Program wydarzenia “ROYAL BLADES”
23.04.2022

10:00 / OTWARCIE BIURA - ZAPISY
ELIMINACJE / KATEGORIA „JUNIOR”
ELIMINACJE / KATEGORIA „GIRLS”
ELIMINACJE / KATEGORIA „OPEN”
TECHRAMPS BEST TRIK
DEKORACJA ZWYCIĘZCÓW

VII. Warunki uczestnictwa w wydarzeniu “ROYAL BLADES”
1) W wydarzeniu mogą wziąć udział osoby powyżej 7 roku życia
2) Opłata wpisowa za udział w wydarzeniu to 50 pln / każdy startujący uczestnik
otrzymuje opaskę startującego w danej kategorii oraz pakiet startowy

3) Udział w wydarzeniu osoby niepełnoletniej jest możliwy tylko na
podstawie podpisanego pisemnego oświadczenia prawnego opiekuna (załącznik nr 1
do
niniejszego regulaminu)
4) Udział w wydarzeniu osoby pełnoletniej jest możliwy tylko na
podstawie podpisanego pisemnego oświadczenia (załącznik nr 2 do
niniejszego regulaminu),
5) Uczestnik musi posiadać własny sprzęt , kask i ochraniacze.
6) Na wydarzenie obowiązują zapisy. Zapisy do wszystkich kategorii prowadzone
będą od godziny 10:00 na miejscu w biurze wydarzenia.

VIII. Sprawy organizacyjne
1. Wydarzenie będą prowadzić osoby związane ze STREET PARK - CRACOW INDOOR
SKATEPARK
2. Każdy z uczestników zobowiązuje się do przestrzegania zasad fair play wobec
innych uczestników oraz bezwzględnego wykonywania poleceń konferansjera /
organizatorów
3. Na terenie skateparku obowiązuje bezwzględny zakaz wnoszenia i spożywania
alkoholu,
broni i materiałów pirotechnicznych, palenia tytoniu oraz e-papierosów
4. Organizatorzy mają prawo nie dopuścić lub poprosić o opuszczenie terenu
wydarzenia osób, które:
● Są pod wpływem alkoholu
● Są pod wpływem środków odurzających
● Są agresywne wobec innych uczestników lub organizatorów, używają
wulgaryzmów
5. Podczas wydarzenia obowiązują trzy kategorie:
● GIRLS
● JUNIOR
● OPEN
6. Czego sędziowie dopatrują się w zawodniku czy zawodniczce podczas zawodów
rolkowych?
Dwa kluczowe elementy - które są wyznacznikami od początku istnienia naszego
sportu - to STYL i TRUDNOŚĆ. Są to jedne z najwcześniejszych sposobów
decydowania, czy jesteś lepszy od innych i czy twoja jazda jest rozwojowa. Na
przestrzeni lat do oceny przejazdu wprowadzono KREATYWNOŚĆ stanowiącą
dodatkowy sposób określania, czy jesteś dobrym rolkarzem/zawodnikiem.
Najnowszym kryterium są LINIE (ang. lines). Linie są bardzo ważną częścią zawodów
jak i samej jazdy skateparkowej.
Najlepszy rolkarz na zawodach to ten, który rozumie korzystanie z kątów oraz
elementów parku, ma dobry styl, wykonuje techniczne triki oraz wykorzystuje swoją
kreatywność do wykonywanie trików na swój, oryginalny sposób. Aby wygrać rolkarz

musi wykazać się umiejętnością płynnego łączenia tych czterech kryteriów podczas
pozbawionego potknięć przejazdu.
Jak ocenia się rolkarza podczas przejazdu?
Sędziowie oceniają STYL, TRUDNOŚĆ, KREATYWNOŚĆ i LINIĘ według następujących
kategorii:
LINIA - Łączenie trików w płynny przejazd
Kryterium Linia polega znalezieniu najlepszej kombinacji trików wykonywanych
płynnie po sobie w taki sposób aby jak najlepiej wykorzystać poszczególne
elementy danego skateparku. Najlepszym przykładem klasycznej Linii będzie jazda w
bowlu - czyli umiejętności dopasowania swojej prędkości i trików w taki sposób aby
nasz przejazd wydawał się naturalny i swobodny.
Linie to podstawa przejazdu, ponieważ pokazuje sędziom, jak szybko rolkarz potrafi
przystosować się do nowego “środowiska” reagując na nowe przeszkody trikami
wykonywanymi bez wysiłku. Linia jest dobrym miernikiem tego, jak dobrze zawodnik
jeździ w tej chwili. Sprawdza umiejętność wykonywania trików jednego po drugim.
TRUDNOŚĆ - poziom techniczny wykonanych trików
Trudność jest miarą tego, jak trudne i techniczne są triki wykonane przez zawodnika.
Trudność jest miarą postępu trików na rolkach. Każdy, poszczególny trik posiada
określoną trudność. Niektóre są wiele trudniejsze niż inne. Przykładowo - większość
grindów staje się trudniejsza, jeśli dodajemy do nich obroty czy flipy. Zawodnik z
płynnym przejazdem, ale łatwymi trikami będzie oceniony niżej niż ktoś kto „potknie
się”/zatrzyma podczas przejazdu, ale zrobi kilka naprawdę trudnych czy
kreatywnych trików.
STYL - sposób prezencji oraz wykonywania triku, umiejętność jazdy bez potknięć
Styl dla wielu będzie najciekawszym kryterium oceniania, lecz jednocześnie jednym z
trudniejszych do ewaluacji. Styl to prezentacja jakim rolkarzem jest dany zawodnik,
jaką “szkołę jazdy” preferuje, kim jest i czym wyróżnia się na tle innych. Bardzo
ważne jest, aby znaleźć swój własny styl - wymaga to dużo szczerości i serca.
Punkty za kategorię Styl będą redukowane przez upadki i nieudane próby wykonania
triku.
KREATYWNOŚĆ - swoja wizja i unikalne podejście do przeszkód
Kreatywność to wykonywanie trików, których nigdy wcześniej nie widziano. Robienie
nowych trików lub łączenie przeszkód na nowe sposoby, aby przejazd był
wyjątkowy i progresywny.
Aby uzyskać dobry wynik w kategorii KREATYWNOŚCI zawodnik musi wykonywać
oryginalne triki, starając się unikać podstawowych sztuczek. Twórczy zawodnicy
będą również używać alternatywnych sposobów poruszania się po skateparku.

Dodatkowe kryteria
Do każdej reguły jest zawsze kilka dodatkowych reguł. Zawody rolkowe nie są
wyjątkiem. Jest kilka kryteriów nie wymienionych wyżej, czterech kategoriach jak na
przykład ilość wykonanych trików.

Ilość wykonanych trików
Kryterium to jest najczęściej stosowane, gdy dwóch zawodników osiąga bardzo
podobny wynik lub jeśli istnieją wątpliwości czy zawodnik powinien się kwalifikować
czy nie. Można mieć dobry wynik, lądując tylko 3 lub 4 triki jednak sędziowie
zazwyczaj preferują “więcej niż mniej”. Więcej różnorodnych trików w przejeździe
udowadnia lepsze umiejętności jazdy na rolkach.

Upadek / potknięcie
Kolejną niewymienionym kryterium jest potknięcie lub upadek. Jeśli zawodnik się
często przewraca jego końcowy wynik będzie znacznie obniżony. Upadek przerywa
LINIĘ, a także spowoduje redukcję punktów w kategorii STYL i najprawdopodobniej
ogólny, końcowy wynik danego zawodnika.

Zatrzymywanie się
Zatrzymywanie się podczas przejazdu jest niewskazane - przerywa to ogólny flow i
uwidacznia słabe przygotowanie zawodnika. Ogólnie sędziowie odejmują punkty
przejazdom, które mają wiele przerw i momenty “odpoczynku”.

Kontrola
Sędziowie ogólnie faworyzują zawodników, którzy wiedzą co robią oraz znają swoje
możliwości. Jeżeli triki zawodnika będą “próbą w ciemno” najprawdopodobniej
spowoduje to utratę punktów w kategorii STYL, a sędziowie mogą mieć wątpliwości
co do decyzji o
o wpuszczeniu go do finału. Przełamanie się i wykonanie nowego, trudnego triku to
jedno jednak niezdrowe ciśnienie i próby ewolucji bez panowania nad
umiejętnościami nie będą wysoko oceniane.

Wykorzystanie wszystkich elementów parku
Ostatni dodatkowy warunek jest dodatkiem do kategorii LINIE oraz TRUDNOŚĆ. Jeśli
zawodnik jeździ tylko na jednym elemencie jego twój wynik to odzwierciedla.
Jeżdżąc tylko na jednej części parku zawodnik nie udowadnia swojej umiejętności
pokonywania wielu różnych przeszkód. Najlepszym rolkarzem okaże się zawodnik
wykorzystujący wszystkie części skateparku, a także taki który potrafi wychwycić
jego niuanse i dostosować do niego swoje triki. Wykorzystanie całego parku

zdecydowanie poprawi wyniki w każdej z czterech podstawowych kategoriach
KREATYWNOŚĆ, LINIA, STYL i TRUDNOŚĆ .
Jak oceniają sędziowie?
Wszyscy sędziowie przyznają punkty za każdą kategorię i odnotowują triki
wykonane przez każdego z zawodników. Po ustaleniu wyniku punktowego oceniają
wylądowane triki na podstawie czterech powyższych kategorii. Sędziowie mają
bardzo różne podejście, ale finalnie muszą wspólnie zgodzić się na przyznany wynik.
Ma to na celu uczynienie sędziów bardziej otwartymi, a tym samym zapewnić
bardziej uczciwą ocenę zawodników.
7. Na płycie skateparku podczas wydarzenie mogą znajdować się jedynie uczestnicy
posiadający opaskę.

IX. Postanowienia końcowe
1. Uczestnicy wydarzenia biorą w nich udział na własną odpowiedzialność lub
odpowiedzialność opiekunów prawnych.
2. W trakcie wydarzenia wszyscy uczestnicy powinni stosować się do poleceń
organizatorów
3. Każdy uczestnik wydarzenia uznaje, że zapoznał się z regulaminem warsztatów
oraz skateparku i zobowiązuje się do ich przestrzegania.
4. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych (imię
nazwisko osoby zgłaszającej oraz osoby biorącej udział w wydarzeniu, dane
zamieszkania osoby biorącej udział w wydarzeniu) przez organizatora wydarzenia
zgodnie z przepisami RODO oraz wydanymi na jego podstawie krajowymi przepisami z
zakresu ochrony danych osobowych.
5. Administratorem danych osobowych zgromadzonych w związku z wydarzeniem
będzie BEAR HDWR Łukasz Gawąd z siedzibą STREETPARK - CRACOW INDOOR
SKATEPARK w Krakowie, ul.Władysława Siwka 28, 31-588 Kraków, NIP: 6372154240;
REGON: 367039845
6. Wykonawca będzie przetwarzał powierzone dane do końca czasu trwania
wydarzenia tj do 23 kwietnia 2022. Wszystkie dane osobowe uczestników
wydarzenia zostaną trwale zniszczone w ciągu 7 dni od zakończenia warsztatów tj
do 30 kwietnia 2022
7. Organizator zastrzegają sobie prawo do dokonania zmian Regulaminu

ORGANIZATOR
STREETPARK - CRACOW INDOOR SKATEPARK

Załącznik 1

Miejscowość i data: ……………….

Zgoda oraz oświadczenie na uczestnictwo w

“ROYAL BLADES”
Wyrażam zgodę na uczestnictwo mojego syna / mojej córki
w wydarzeniu organizowanych przez
BEAR HDWR Łukasz Gawąd

………………………………………………………………………………………
( imię i nazwisko dziecka )
Jako rodzic / opiekun oświadczam, że jestem świadomy ryzyka, które wynika z udziału w
wydarzeniu “ROYAL BLADES” tj. zmaganiach w jeździe na rolkach. Posiadam świadomość, że z
racji uprawianego sportu extremalnego istnieje możliwość odniesienia kontuzji.
Ostrożność organizatorów może znacznie ograniczać ryzyko, ale nigdy nie wyeliminuje go w
100%. Ryzyko to odnosi się do możliwości odniesienia kontuzji takich jak: stłuczenia,
złamania, przemieszczenia, skręcenia, naderwania mięśni.
Możliwe są również wypadki tragiczne. Upoważniamy organizatorów do udzielenia naszemu
dziecku wymaganej pomocy medycznej, zgodnie z ich najlepszą oceną i wiedzą.
Oświadczamy, że przejmujemy na siebie całkowitą odpowiedzialność za wypadki i inne
zdarzenia losowe, związane z udziałem naszego dziecka w wydarzeniu “ROYAL BLADES”, które
mogłyby wywołać jakąkolwiek szkodę. Zrzekam się jakichkolwiek odszkodowań od
organizatorów w związku z kontuzjami, chorobami lub zniszczeniem mienia. Potwierdzam
zapoznanie się z regulaminem wydarzenia oraz regulaminem Streetpark - Cracow Indoor
Skatepark.
BEAR HDWR Łukasz Gawąd nie odpowiada za rzeczy zgubione, skradzione lub zniszczone.
Wyrażamy zgodę na fotografowanie i filmowanie oraz wykorzystywanie tych materiałów w
celach promocyjnych Streetpark - Cracow Indoor Skatepark.

……………………………………
( czytelne podpisy rodzica lub opiekuna)

IMIĘ I NAZWISKO
E - MAIL
TEL.
WIEK
MIASTO

Załącznik 2

Miejscowość i data: ……………….

Zgoda oraz oświadczenie na uczestnictwo w wydarzeniu

“ROYAL BLADES”
Jako osoba pełnoletnia oświadczam, iż jestem świadoma/y ryzyka, które wynika z
udziału w wydarzeniu “ROYAL BLADES” tj. zmaganiach w jeździe na rolkach. Posiadam
świadomość, że z racji uprawianego sportu extremalnego istnieje możliwość odniesienia
kontuzji.
Ostrożność organizatorów może znacznie ograniczać ryzyko, ale nigdy nie wyeliminuje go w
100%. Ryzyko to odnosi się do możliwości odniesienia kontuzji takich jak: stłuczenia,
złamania, przemieszczenia, skręcenia, naderwania mięśni.
Możliwe są również wypadki tragiczne. Upoważniamy organizatorów do udzielenia mojej
osobie wymaganej pomocy medycznej, zgodnie z ich najlepszą oceną i wiedzą. Oświadczam,
że przejmuję na siebie całkowitą odpowiedzialność za wypadki i inne zdarzenia losowe,
związane z udziałem mojej osoby w wydarzeniu “ROYAL BLADES”, które mogłyby wywołać
jakąkolwiek szkodę. Zrzekam się jakichkolwiek odszkodowań od organizatorów w związku z
kontuzjami, chorobami lub zniszczeniem mienia. Potwierdzam zapoznanie się z regulaminem
wydarzenia oraz regulaminem Streetpark - Cracow Indoor Skatepark.
BEAR HDWR Łukasz Gawąd nie odpowiada za rzeczy zgubione, skradzione lub zniszczone.
Wyrażamy zgodę na fotografowanie i filmowanie oraz wykorzystywanie tych materiałów w
celach promocyjnych Streetpark - Cracow Indoor Skatepark.

……………………………………
( czytelny podpis)

IMIĘ I NAZWISKO
E - MAIL
TEL.
WIEK
MIASTO

