
REGULAMIN ZAWODÓW RAJCZA ENDURO SKIJORING 

 

 

Celem zawodów jest popularyzacja Skijoringu, czyli zawodów z udziałem motocyklisty oraz narciarza, 
w której to motocyklista ciągnie narciarza
są klub Extreme Beskid Team z Rajczy oraz gmina Rajcza. 

Zawody zostaną rozegrane na specja
Zwardoniu w Gminie Rajcza (okolice 

1. W zawodach mogą wziąć udział jedynie osoby
wymagana pisemna zgoda rodziców lub prawnych opiekunów na start w zawodach.

2. Rywalizacja dedykowana jest zarówno dla mężczyzn, jak i kobiet. 

3. Od zawodników, czyli duetu motocyklista
wymaga się posiadania obowiązkowej odzieży ochronnej w postaci kasku off
szczęką wraz z goglami oraz ochraniacza klatki 

W zawodach mogą wziąć jedynie 
cm3. Motocykle muszą być wyposażone w opony terenowe, najlepiej zimowe o
mieszance gumy. Kategorycznie zabronione jest stosowanie opon kolcowanych lub posiadających 
inne modyfikacje, jak np. założone
3 m. Wskazane jest jej przywiązanie do ramy
Lina musi być zakończona supłem

 

1. Narciarz nie może być na stałe przywiązany do motocykla/liny. Może ją jedynie trzymać 
rękoma.  

2. Snowboardzista nie może być na stałe przywiązany do motocykla/liny. Może ją jedynie 
trzymać rękoma 

 

1. Zawody rozegrane zostaną w trzech klasach:

 SKI (motocyklista + narciarz)

 SNOWBOARD (motocyklista + snowboardzista)

 WOMAN (damski duet 

2. Zawody zostaną rozegrane w dwóch etapach: kwalifikacje oraz wyścigi finałowe.

3. Uczestnikom zawodów zabrania się
• skracania wyznaczonej trasy

 
REGULAMIN ZAWODÓW RAJCZA ENDURO SKIJORING  

§1 ZASADY OGÓLNE 

Celem zawodów jest popularyzacja Skijoringu, czyli zawodów z udziałem motocyklisty oraz narciarza, 
ciągnie narciarza / snowboardzistę za sobą na linie. Organizatorem imprezy 

są klub Extreme Beskid Team z Rajczy oraz gmina Rajcza.  

§2. Trasa zawodów 

Zawody zostaną rozegrane na specjalnie przygotowanej trasie po śniegu (pętla w terenie
ie Rajcza (okolice Pensjonatu na Beskidku).  

§3. Zawodnicy 

W zawodach mogą wziąć udział jedynie osoby od 16 roku. Od osób niepełnoletnich będzie 
wymagana pisemna zgoda rodziców lub prawnych opiekunów na start w zawodach.

Rywalizacja dedykowana jest zarówno dla mężczyzn, jak i kobiet.  

Od zawodników, czyli duetu motocyklista + narciarz lub motocyklista
wymaga się posiadania obowiązkowej odzieży ochronnej w postaci kasku off

wraz z goglami oraz ochraniacza klatki piersiowej i kręgosłupa oraz rękawice

§4. Motocykle 

W zawodach mogą wziąć jedynie udział motocykle motocrossowe lub enduro o
. Motocykle muszą być wyposażone w opony terenowe, najlepiej zimowe o

mieszance gumy. Kategorycznie zabronione jest stosowanie opon kolcowanych lub posiadających 
założone łańcuchy. Do motocykla musi być przywiązana lina o długości max. 

Wskazane jest jej przywiązanie do ramy lub do specjalnego stelaża za tylnym kołem motocykla
Lina musi być zakończona supłem. 

§5.Narciarze i snowboardziści 

Narciarz nie może być na stałe przywiązany do motocykla/liny. Może ją jedynie trzymać 

nie może być na stałe przywiązany do motocykla/liny. Może ją jedynie 

§6 Zasady rozgrywania zawodów 

zostaną w trzech klasach: 

(motocyklista + narciarz) 

(motocyklista + snowboardzista) 

(damski duet motocyklistka + narciarka lub snowboardzistka)

Zawody zostaną rozegrane w dwóch etapach: kwalifikacje oraz wyścigi finałowe.

Uczestnikom zawodów zabrania się: 
• skracania wyznaczonej trasy 

 

Celem zawodów jest popularyzacja Skijoringu, czyli zawodów z udziałem motocyklisty oraz narciarza, 
za sobą na linie. Organizatorem imprezy 

(pętla w terenie) w 

od 16 roku. Od osób niepełnoletnich będzie 
wymagana pisemna zgoda rodziców lub prawnych opiekunów na start w zawodach. 

narciarz lub motocyklista + snowboardzista 
wymaga się posiadania obowiązkowej odzieży ochronnej w postaci kasku off-roadowego ze 

oraz rękawice. 

o pojemności do 500 
. Motocykle muszą być wyposażone w opony terenowe, najlepiej zimowe o bardziej miękkiej 

mieszance gumy. Kategorycznie zabronione jest stosowanie opon kolcowanych lub posiadających 
wiązana lina o długości max. 

ub do specjalnego stelaża za tylnym kołem motocykla. 

Narciarz nie może być na stałe przywiązany do motocykla/liny. Może ją jedynie trzymać 

nie może być na stałe przywiązany do motocykla/liny. Może ją jedynie 

motocyklistka + narciarka lub snowboardzistka) 

Zawody zostaną rozegrane w dwóch etapach: kwalifikacje oraz wyścigi finałowe. 



• opuszczania okrążeń 
• korzystania z pomocy technicznej w niewyzna
• w przypadku zgubienia narciarza 
prąd”. 

4. Uczestnikom zawodów nie zabrania się pomocy innym rywalizującym zawodnikom oraz w 
ramach własnego duetu. W przypadku, gdy motocy
narciarz/snowboardzista
narty/snowboard, a następnie odłożyć je
stanowiły przeszkody dla innych uczestników zawodów. 
narty/deskę musi odbywać 
wyścigu. 

5. Zawodnicy zostaną sklasyfikowani tylko w wtedy, gdy motocyklista dojedzie 
narciarzem / snowboardzistą.

6. Zawodnikom niebiorącym udziału w wyścigu zabrania się poruszania po trasie wyścigu 
podczas jego trwania, pod k

7. Zawodnicy zobowiązani są do:
• respektowania poleceń Sędziego Głównego wyścigu i komisji sędziowskiej,
• stawienia się na miejscu startu najpóźniej 15
podpisania listy startowej.

8. Wszyscy zawodnicy mają obowiązek startu w kaskach ze szczęką i ochraniaczami na k
piersiową i kręgosłup oraz rękawice.

9. Sędzia Główny może zastosować w st
następujące kary: 
• ustne upomnienie 
• wykluczenie z wyścigów

10. Sędzia Główny w porozumieniu z organizatorem ma prawo nie dopuścić do startu/wykluczyć 
z wyścigu zawodnika, którego zachowanie jest niekultura
na zażycie środków psychoaktywnych, bądź alkoholu.

11. Wszelkie próby oszustw będą karane przez Sędziego Głównego dyskwalifikacją.

 

 
Zgłoszenia na zawody Rajcza Enduro Skijoring
na stronie: www.wynikizawodow.pl
narciarzy/snowboardzistów zebrane zostaną po procesie rejestracji motocyklistów w systemie 
wynikizawodow.pl. 

 

 

1. Każdy uczestnik startuje na własny koszt. 

2. Opłata startowa wynosi 
góry) 

3. Osoby z listy startowej, które po rejestracji znajdą się na pozycji
zarezerwowane miejsce na liście startowej do 6 stycznia 2019 do godziny 16:
czasu będziemy oczekiwać na

 
• korzystania z pomocy technicznej w niewyznaczonym do tego miejscu, 
• w przypadku zgubienia narciarza / snowboardzisty zabrania się powrotu motocyklisty „pod 

Uczestnikom zawodów nie zabrania się pomocy innym rywalizującym zawodnikom oraz w 
ramach własnego duetu. W przypadku, gdy motocykliście będzie potrzebna pomoc

/snowboardzista może mu jej udzielić, jednak musi puścić linę i zdjąć 
, a następnie odłożyć je/ją w bezpiecznym miejscu - za trasą 

stanowiły przeszkody dla innych uczestników zawodów. Powrót narciarza/snowboardzisty po 
narty/deskę musi odbywać się poza trasą, tak, by stanowić zagrożenia dla innych uczestników 

Zawodnicy zostaną sklasyfikowani tylko w wtedy, gdy motocyklista dojedzie 
narciarzem / snowboardzistą. 

awodnikom niebiorącym udziału w wyścigu zabrania się poruszania po trasie wyścigu 
podczas jego trwania, pod karą wykluczenia z zawodów. 

Zawodnicy zobowiązani są do: 
• respektowania poleceń Sędziego Głównego wyścigu i komisji sędziowskiej,

a miejscu startu najpóźniej 15 minut przed wyznaczonym startem w celu
podpisania listy startowej. 

Wszyscy zawodnicy mają obowiązek startu w kaskach ze szczęką i ochraniaczami na k
piersiową i kręgosłup oraz rękawice. 

Sędzia Główny może zastosować w stosunku do zawodników nieprzestrzegających przepisów 

wyścigów 

łówny w porozumieniu z organizatorem ma prawo nie dopuścić do startu/wykluczyć 
którego zachowanie jest niekulturalne lub niewłaściwe, i/lub wskazuje 

na zażycie środków psychoaktywnych, bądź alkoholu. 

Wszelkie próby oszustw będą karane przez Sędziego Głównego dyskwalifikacją.

§7 Zapisy 

Rajcza Enduro Skijoring przyjmowane są drogą elektroniczną 
www.wynikizawodow.pl. Zapisują się tylko motocykliści. Limit miejsc 80. Dane 

narciarzy/snowboardzistów zebrane zostaną po procesie rejestracji motocyklistów w systemie 

§8 Koszty udziału i ubezpieczenia 

ik startuje na własny koszt.  

Opłata startowa wynosi 200 PLN za duet motocyklista + narciarz / snowboardzista

Osoby z listy startowej, które po rejestracji znajdą się na pozycji
ne miejsce na liście startowej do 6 stycznia 2019 do godziny 16:

czasu będziemy oczekiwać na wpłatę wpisowego za duet (łącznie 200 PLN). Jeśli do tego 

 

 
otu motocyklisty „pod 

Uczestnikom zawodów nie zabrania się pomocy innym rywalizującym zawodnikom oraz w 
będzie potrzebna pomoc, 

może mu jej udzielić, jednak musi puścić linę i zdjąć 
trasą tak, by nie 

Powrót narciarza/snowboardzisty po 
, tak, by stanowić zagrożenia dla innych uczestników 

Zawodnicy zostaną sklasyfikowani tylko w wtedy, gdy motocyklista dojedzie do mety razem z 

awodnikom niebiorącym udziału w wyścigu zabrania się poruszania po trasie wyścigu 

• respektowania poleceń Sędziego Głównego wyścigu i komisji sędziowskiej, 
minut przed wyznaczonym startem w celu 

Wszyscy zawodnicy mają obowiązek startu w kaskach ze szczęką i ochraniaczami na klatkę 

osunku do zawodników nieprzestrzegających przepisów 

łówny w porozumieniu z organizatorem ma prawo nie dopuścić do startu/wykluczyć 
lne lub niewłaściwe, i/lub wskazuje 

Wszelkie próby oszustw będą karane przez Sędziego Głównego dyskwalifikacją. 

drogą elektroniczną poprzez formularz 
. Zapisują się tylko motocykliści. Limit miejsc 80. Dane 

narciarzy/snowboardzistów zebrane zostaną po procesie rejestracji motocyklistów w systemie 

za duet motocyklista + narciarz / snowboardzista (płatne z 

Osoby z listy startowej, które po rejestracji znajdą się na pozycji 1-80, będą miały 
ne miejsce na liście startowej do 6 stycznia 2019 do godziny 16:00. Do tego 

wpłatę wpisowego za duet (łącznie 200 PLN). Jeśli do tego 



czasu nie zostanie przesłany mail 
rajcza.skijoring@gmail.com
osoba z listy rezerwowej, która zostanie o tym poinformowana i poproszona o dokonanie 
opłaty wpisowego do 18 stycznia do godziny 20.00.

4. Opłata wpisowego przyjmowana jest na konto:

DANE KONTA: Klub Extreme Beskid Team, nr ko
WAŻNE: w tytule należy wpisać
zostało podane na liście startowej.

5. W przypadku dokonania wpłaty wpisowego i rezygnacji z zawodów, wpisowe przepada. Do 
18 stycznia 2019 do godziny 20.00 będzie istniała 

6. Każdy uczestnik oświadcza, że
odpowiedzialność.  

7. W przypadku zniszczenia bądź zgubienia kostki pomiarowej (
PLN 

8. Od zawodników wymaga się podpisania oświadczenia o stanie zdrowia pozwalającym na 
udział w zawodach + posiadania
rywalizacji.  

9. Na miejscu zawodnicy będą musieli podpisać oświadczenie zawodnika.

 

 
Prawo wniesienia protestu ma każdy uczestnik imprezy.
Protest zostanie rozpatrzony, jeżeli:
 

 Zostanie złożony przed zakończeniem 

 Wpłacona zostanie kaucja w wysokości 100 PLN
podlega zwrotowi). 

 

 

1. Wyścigi odbywać się będą zgodnie z zasadami fai

2. Sędzia Główny w porozumieniu z Organizatorem zawodów podejmuje ostateczne decyzje w 
sprawach: 
• interpretacji regulaminu
• innych, nie objętych niniejszym regulaminem spraw

3. Prawo wjazdu na teren zawodów przysługuje pojazdom upoważnionym do tego przez 
Organizatora Głównego zawodów.

4. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za następstwa wypadków zaistniałych na trasie 
zawodów i terenie zawodów, za zniszczenie, uszkodzenie czy zgubienie sprz

5. Organizator zapewnia pomoc medyczną podczas trwania z
medycznych i GOPR. 

czasu nie zostanie przesłany mail z potwierdzeniem wpłaty
joring@gmail.com, duet zostaje wykreślony z listy a na jego

osoba z listy rezerwowej, która zostanie o tym poinformowana i poproszona o dokonanie 
opłaty wpisowego do 18 stycznia do godziny 20.00. 

Opłata wpisowego przyjmowana jest na konto:  

Klub Extreme Beskid Team, nr konta: 46812500080002962320000010. 
należy wpisać swoje imię i nazwisko, które wcześniej jako motocyklista 

cie startowej. 

W przypadku dokonania wpłaty wpisowego i rezygnacji z zawodów, wpisowe przepada. Do 
18 stycznia 2019 do godziny 20.00 będzie istniała jednak możliwość przepisania zawodników.

Każdy uczestnik oświadcza, że zna regulamin i składa deklarację, że startuje na 

przypadku zniszczenia bądź zgubienia kostki pomiarowej (transpondera) kara wynosi 250 

Od zawodników wymaga się podpisania oświadczenia o stanie zdrowia pozwalającym na 
posiadania ubezpieczenia OC oraz NNW. Brak ubezpieczeń wyklucza z 

Na miejscu zawodnicy będą musieli podpisać oświadczenie zawodnika. 

 
§9 Protesty 

Prawo wniesienia protestu ma każdy uczestnik imprezy. 
rozpatrzony, jeżeli: 

ożony przed zakończeniem wyścigu i ogłoszeniem końcowych wyników.

stanie kaucja w wysokości 100 PLN (w przypadku oddalenia protestu kaucja nie 

§10 Postanowienia końcowe 

Wyścigi odbywać się będą zgodnie z zasadami fair play i niniejszym Regulaminem.

Sędzia Główny w porozumieniu z Organizatorem zawodów podejmuje ostateczne decyzje w 

• interpretacji regulaminu 
ch niniejszym regulaminem spraw 

Prawo wjazdu na teren zawodów przysługuje pojazdom upoważnionym do tego przez 
izatora Głównego zawodów. 

Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za następstwa wypadków zaistniałych na trasie 
zawodów i terenie zawodów, za zniszczenie, uszkodzenie czy zgubienie sprz

Organizator zapewnia pomoc medyczną podczas trwania zawodów w postaci ratowników 

 
z potwierdzeniem wpłaty na adres 

duet zostaje wykreślony z listy a na jego wskoczy pierwsza 
osoba z listy rezerwowej, która zostanie o tym poinformowana i poproszona o dokonanie 

nta: 46812500080002962320000010. 
niej jako motocyklista 

W przypadku dokonania wpłaty wpisowego i rezygnacji z zawodów, wpisowe przepada. Do 
możliwość przepisania zawodników. 

, że startuje na własną 

transpondera) kara wynosi 250 

Od zawodników wymaga się podpisania oświadczenia o stanie zdrowia pozwalającym na 
Brak ubezpieczeń wyklucza z 

łoszeniem końcowych wyników. 

(w przypadku oddalenia protestu kaucja nie 

r play i niniejszym Regulaminem. 

Sędzia Główny w porozumieniu z Organizatorem zawodów podejmuje ostateczne decyzje w 

Prawo wjazdu na teren zawodów przysługuje pojazdom upoważnionym do tego przez 

Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za następstwa wypadków zaistniałych na trasie 
zawodów i terenie zawodów, za zniszczenie, uszkodzenie czy zgubienie sprzętu i rzeczy. 

awodów w postaci ratowników 



6. Na miejscu zawodów zorganizowany zostanie park maszyn.

7. Osoby startujące w Rajcza Enduro Skijoring wyrażają zgodę na wykorzystanie uwiecznionego 
podczas zawodów wizerunku w materiałach 
środkach masowego przekazu oraz materiałach organizatora.

8. W przypadku niedogodnych warunków atmosferycznych, tzn. brak
śniegu, zawody mogą zostać 
poprawie. Startujący zostaną 
W przypadku, gdy zawody zostaną przeniesione na inny termin, który okaże się mniej 
dogodny dla zawodnika, może on liczyć
wpisowego, jednak nie później 
nie odbędą, wpisowe zostanie zwrócone

 

 

Na miejscu zawodów zorganizowany zostanie park maszyn. 

Osoby startujące w Rajcza Enduro Skijoring wyrażają zgodę na wykorzystanie uwiecznionego 
podczas zawodów wizerunku w materiałach foto, video, które wykorzystane zostaną w 
środkach masowego przekazu oraz materiałach organizatora. 

W przypadku niedogodnych warunków atmosferycznych, tzn. braku wystarczającej ilości 
śniegu, zawody mogą zostać przeniesione na inny termin, kiedy owe warunki ulegną 

tartujący zostaną o takim fakcie poinformowani z odpowiednim wyprzedzeniem
W przypadku, gdy zawody zostaną przeniesione na inny termin, który okaże się mniej 
dogodny dla zawodnika, może on liczyć – jeśli zechce zrezygnować - na zwrot pieniędzy

później niż do 22 lutego do godz. 12:00. W przypadku,
wpisowe zostanie zwrócone.  

 

Osoby startujące w Rajcza Enduro Skijoring wyrażają zgodę na wykorzystanie uwiecznionego 
które wykorzystane zostaną w 

wystarczającej ilości 
przeniesione na inny termin, kiedy owe warunki ulegną 

dnim wyprzedzeniem. 
W przypadku, gdy zawody zostaną przeniesione na inny termin, który okaże się mniej 

na zwrot pieniędzy z 
przypadku, gdy zawody się 


