
REGULAMIN ZAWODÓW DREZYNOWYCH 26.08.2017 roku 

 

1. Zawody rozgrywane są na torach kolejowych w obrębie bocznicy kolejowej zakładu Pfleiderer Prospan  

w Wieruszowie. 

2. W zawodach biorą udział osady składające się z 4 zawodników, które spośród siebie wyznaczą kapitana 

osady- odpowiedzialnego i przeszkolonego z rozruchu i zatrzymywania drezyny. 

3. Osady do konkursu mogą zgłosić swój udział na karcie uczestnictwa drogą mailową do dnia 20. 08 

2017r. na adres: biuro@gosit-wieruszow.pl; jzdzislaw23@wp.pl lub w dniu zawodów przed ich 

rozpoczęciem. 

4. Zgłoszenie osady do konkursu oznacza jednocześnie akceptację przez startujących warunków niniejszego 

regulaminu. 

5. Konkurs rozpoczyna się w sobotę, 26 sierpnia 2017 r. o godz. 11.00 i trwa do ukończenia biegu 

przez ostatnią osadę. 

6. Kolejność startu osad będzie losowana przez sędziego głównego w losowaniu z udziałem kapitanów osad 

 w momencie rozpoczęcia konkursu. 

7. Konkurs jest jazdą dwóch osad  na wyznaczonym przez organizatorów odcinku torów ( do 400 m.) przy 

czym zachowana zostanie zasada – wygrana osada awansuje do kolejnej rundy przegrana odpada.  

W przypadku zgłoszenia nieparzystej liczby osad, osada, która po losowaniu nie   posiada pary awansuje 

automatycznie do kolejnej rundy, w przypadku nieparzystej liczby osad w kolejnej rundzie sędzia zawodów 

dolosowuje parę z osad, które odpadły w ostatniej rundzie. 

8. Po wyłonieniu półfinałów (4 osad) losowo wybiera się pary, dwie osady wygrane walczą o I miejsce 

(Finał) dwie przegrane walczą o III miejsce. 

9 . Konkurs rozgrywany jest w  kategorii Open ( zawodnikami mogą być panie i panowie) w przypadku 

zgłoszenia minimum 6 osad damskich organizator zdecyduje o rozegraniu zawodów z podziałem na 

kategorie Panowie/Panie. 

10. Wszyscy zawodnicy muszą być pełnoletni. 

11. W kwestiach spornych głos decydujący ma sędzia główny zawodów. 

12. Dla zwycięzców organizatorzy przygotowali puchary i dyplomy , a dla wszystkich uczestników 

okolicznościowe medale. 

13. Do zawodów nie zostaną dopuszczeni uczestnicy będący pod wpływem alkoholu. 

14. Organizatorzy wyznaczają 3 sędziów zawodów – dwóch sędziów startowych i sędziego głównego, oraz 

sekretarza zawodów sporządzającego listę rankingową osad. 

15. Uczestnicy bezpośrednio przed udziałem w zawodach zostaną przeszkoleni z zasad napędzania i 

hamowania drezyn. Na miejscu zostanie ustalona formuła zawodów, która będzie uzależniona od ilości 

zgłoszeń. 

16. Uczestnik zawodów po zapoznaniu się z regulaminem zawodów oraz występującym 

ryzykiem doznania urazów wyraża zgodę na udział w zawodach na własną odpowiedzialność  

i nie wnosi roszczeń do organizatora za ewentualne poniesiony uszczerbek na zdrowiu. 
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