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Rozdział I. PRZEPISY OGÓLNE
Zawody BMX Freestyle
6bis.1.001 Zawody BMX Freestyle są zawodami ocenianymi, podczas których zawodnicy otrzymują punkty
za umiejętność wykonywania rutynowych manewrów zwanych trikami.
Niniejsze przepisy BMX w stylu dowolnym dotyczą zawodów BMX Freestyle Park.
6bis.1.002 Ponieważ zawody BMX w stylu dowolnym nie są wyścigami, na zawodach BMX Freestylowych mają
zastosowanie tylko te elementy Części I Przepisów UCI pt. „Ogólne zasady organizacji sportu
kolarskiego”, które zostały szczegółowo wymienione w Części VI bis. „Zawody BMX Freestyle”.
W przypadku, gdy wyrazy „wyścig” lub „wyścigi” zostały użyte w innych częściach przepisów sportowych
UCI, które dotyczą również zawodów BMX w stylu dowolnym, słowa te należy traktować jako zawody
BMX Freestylowe. Podobnie słowa „event” i „zawody” mogą być używane zamiennie.
6bis.1.003 Sezon BMX w stylu dowolnym rozpoczyna się 1 stycznia i kończy 31 grudnia.
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Rozdział II. KATEGORIE I LICENCJE
Wiek uczestników
6bis.2.001 Podczas zawodów z kalendarza międzynarodowego kategorie zawodników są określane na podstawie
wieku uczestników. Wiek zawodnika zależy od różnicy między rokiem, w którym przeprowadzane są
zawody, a rokiem urodzenia zawodnika, jak to zdefiniowano w art. 1.1.034. Zawodnik musi mieć co
najmniej 7 lat, aby uczestniczyć w zawodach BMX Freestylowym. Minimalny wiek 7 lat odnosi się do
rzeczywistego wieku kalendarzowego kolarza w dniu rozpoczęcia imprezy.
Kategorie zawodów
6bis.2.002 Dopuszcza się dwa poziomy kategorii wiekowych podczas zawodów BMX Freestylowych.
a) Kategorie UCI: te kategorie będą obowiązywały podczas wszystkich zawodów zarejestrowanych
w kalendarzu międzynarodowym BMX Freestyle UCI;
b) Kategorie narodowe: te kategorie będą obowiązywały podczas wszystkich zawodów BMX
Freestylowych wpisanych do kalendarza narodowego.
Kategorie zawodów, które UCI uznaje podczas zawodów BMX Freestylowych, są następujące:
a) Kategorie UCI dla zawodów BMX Freestyle:
 Kategorie męskie: Elita Mężczyzn, od 15. roku życia;
 Kategorie żeńskie: Elita Kobiet, od 15. roku życia;
b) Kategorie narodowe dla zawodów BMX Freestyle Park:
 Kategorie męskie:
1. Amator;
2. Chłopcy 7-14 lat;
 Kategorie żeńskie:
1. Amatorka
2. Dziewczęta 7-14 lat;
W przypadku powyższych kategorii narodowych federacje narodowe mogą podjąć decyzję o zmianie
limitów wiekowych lub dodaniu dodatkowych kategorii.
6bis.2.003 Zawodnik nie może startować w dwóch kategoriach Amatorzy i Elita w danym sezonie. Kolarze mogą
zmieniać kategorię jedynie przy aplikowaniu o nową licencję przed rozpoczęciem kolejnego sezonu.
Łączenie kategorii
6bis.2.004 Zawody BMX Freestylowe mogą być przeprowadzone tylko dla kategorii, w których 5 lub więcej
zawodników dokonało rejestracji i potwierdziło udział. Jeżeli do danej kategorii zgłosiło się i potwierdziło
udział mniej niż 5 zawodników, kategoria ta może być połączona z inną, wedle uznania organizatora.
Jeśli rejestracja i potwierdzenie zostaną dokonane przez co najmniej 5 zawodników, kategoria zostanie
utrzymana, nawet jeśli mniej zawodników pojawi się na starcie z jakiejkolwiek przyczyny.
Licencje
6bis.2.005 Każdy uczestnik zawodów BMX Freestylowych, w jakimkolwiek charakterze, musi mieć licencję.
W tym względzie obowiązują przepisy zawarte w art. 1.1.001 – 1.1.034 oraz 1.1.040 – 1.1.087
Na licencji musi być wskazana kategoria zawodnika.
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Rozdział III. KALENDARZ I ORGANIZACJA ZAWODÓW BMX
FREESTYLE
Kalendarz
6bis.3.001 Dyrektoriat UCI musi zatwierdzić swój kalendarz międzynarodowy zawodów BMX Freestylowych. W tym
względzie obowiązują artykuły od 1.2.001 do 1.2.030 przepisów UCI.
Aby wesprzeć rozwój tej dyscypliny, artykuł 1.2.019 (zawody zabronione) nie będzie obowiązywać
aż do odwołania. Jednak osoby licencjonowane, które uczestniczą w zawodach niezaaprobowanych
przez UCI lub którąkolwiek z federacji narodowych będących jej członkami, czynią to całkowicie
na własne ryzyko; ani UCI, ani należące do niej federacje narodowe nie będą ponosić odpowiedzialności
za skutki takiego uczestnictwa.
6bis.3.002 Kalendarz międzynarodowy UCI BMX Freestyle będzie obejmował co najmniej serię zawodów Pucharu
Świata BMX Freestyle Park.
Obowiązki organizatora i innych licencjobiorców
6bis.3.003 Organizatorzy zawodów BMX Freestyle i inni licencjobiorcy mają obowiązki i zobowiązania ustanowione
w art. od 1.2.031 do 1.2.047 przepisów UCI.
6bis.3.004 Zespół organizacyjny zawodów BMX Freestyle może podjąć decyzję o ograniczeniu liczby uczestników
w dowolnej kategorii, ale pod warunkiem ogłoszenia tego limitu w Przewodniku Technicznym zawodów.
W przeciwnym razie organizator nie może odmówić przyjęcia osoby licencjonowanej, z zastrzeżeniem
postanowień artykułu 1.2.022. Ponadto organizator nie może odmówić dopuszczenia do startu
zawodnikowi, który dopełnił formalności rejestracyjnych, bez naruszenia innych postanowień tych
przepisów, które mają zastosowanie.
Po upływie terminu potwierdzenia zgłoszeń zawodników, wskazanego w Przewodniku Technicznym,
organizator nie może przyjąć żadnej rejestracji. W spornych przypadkach decyduje sędzia główny
wydelegowany do nadzorowania zawodów.
Nieznajomość postanowień zawartych w Przewodniku Technicznym lub programie zawodów nie może
być usprawiedliwieniem dla żadnego zawodnika czy osoby licencjonowanej.
Park (tor z przeszkodami) i bezpieczeństwo
6bis.3.005 Organizator musi zapewnić odpowiednie służby zabezpieczające i skuteczną współpracę z organami
publicznymi.
Abstrahując od odpowiednich przepisów prawnych i administracyjnych oraz ogólnego obowiązku
zachowywania staranności, organizator musi zapewnić, aby park albo teren zawodów nie posiadał
żadnego miejsca ani nie sprzyjał powstawaniu sytuacji, które mogłyby zagrażać komukolwiek
(zawodnikom, opiekunom, osobom pełniącym funkcje oficjalne, widzom, itd.).
6bis.3.006 W żadnym wypadku UCI ani Federacja Narodowa nie będą pociągane do odpowiedzialności za usterki
parku lub instalacji, ani za jakiekolwiek wypadki, które mogą wystąpić. Odpowiedzialność ta spoczywa na
organizatorze.
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6bis.3.007 Zawodnicy są zobowiązani do zapoznania się przed zawodami z parkiem i instalacjami, jak to opisano
w Rozdziale VI niniejszej części przepisów.
6bis.3.008 Organizator musi zapewnić należyty serwis medyczny.
6bis.3.009 Organizator musi zapewnić jednego lub więcej lekarzy do obsługi medycznej zawodów.
PL W Polsce funkcję tą może pełnić ratownik medyczny.
6bis.3.010 Muszą być zapewnione udogodnienia umożliwiające szybki transport do szpitala. Przynajmniej jedna
karetka powinna podążać za zawodami lub być dostępna w miejscu zawodów.
Przed rozpoczęciem zawodów organizator musi zaopatrzyć startujących zawodników w listę szpitali, które
uprzedzono, aby były przygotowane do przyjęcia zawodników.
6bis.3.011 W programie lub Przewodniku Technicznym zawodów powinna być zamieszczona pełna informacja
o nagrodach (liczba, rodzaj, wartość, warunki przyznania).
Dyrektoriat UCI ustala minimalne kwoty nagród dla zawodów z kalendarza międzynarodowego,
i przedstawia je w dokumencie „Zobowiązania Finansowe UCI” (ang. ‘UCI Financial Obligations’).
Nagrody muszą być wypłacone beneficjentom lub ich przedstawicielom nie później niż 90 dni
po zakończeniu zawodów. O ile nie określono inaczej w „Zobowiązaniach Finansowych UCI”, organizator
imprezy jest odpowiedzialny za dostarczenie nagród.
6bis.3.012 W spornych przypadkach, które mogą wpłynąć na sklasyfikowanie zawodnika, a tym samym jego prawo
do nagrody, organizator musi wstrzymać wypłatę do momentu podjęcia decyzji.
Jeżeli zawodnik straci miejsce, za które przysługiwała mu nagroda, nagroda musi zostać zwrócona
w ciągu jednego miesiąca do organizatora, który ją redystrybuuje. Jeżeli tak się nie stanie, całkowita
kwota podlegająca zwrotowi zostanie automatycznie zwiększona o 20% (dwadzieścia procent),
a organizator będzie mógł wnieść sprawę do UCI.
Zawodnik zostanie automatycznie zawieszony, o ile suma podwyższona o 20% nie zostanie zwrócona na
konto UCI w ciągu miesiąca od wystawienia noty, aż do czasu całkowitej spłaty kwoty należnej.
Powyższy ustęp stosuje się również do każdego pośrednika lub beneficjenta posiadającego nagrodę,
od momentu złożenia wniosku o zwrot.
O ile nie zaznaczono inaczej, w przypadku dyskwalifikacji jednego lub więcej zawodników pierwotnie
uprawnionych do nagród, pozostali niżej sklasyfikowani zawodnicy awansują i uzyskają prawo do nagród
odpowiadających ich nowym miejscom.
Odprawa techniczna
6bis.3.013 W razie konieczności organizator w porozumieniu z komisarzem mogą podjąć decyzję o zwołaniu
odprawy technicznej. Jeżeli nie będzie wzmianki o niej w przewodniku technicznym, zawiadomienie
o miejscu i czasie odprawy ogłasza się na stronie internetowej zawodów (np. w strefie dla zawodników
potwierdzonych lub w formie ogłoszenia).
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Rejestracja i potwierdzanie zawodników
6bis.3.014 Procedura rejestracji jest kontrolowana przez organizatora i ma być opisana w Przewodniku
Technicznym.
Zawodnicy są zobowiązani do dokonania rejestracji na zawody BMX Freestyle zgodnie z procedurą
wymaganą przez organizatora. Można jej dokonać osobiście (w miejscu i czasie określonym
w Przewodniku Technicznym) lub poprzez Internet. Organizator może postanowić o akceptowaniu jedynie
rejestracji on-line; w takim przypadku musi to również być zawarte w Przewodniku Technicznym.
W przypadku ograniczenia liczby uczestników, zgodnie z zaleceniami zawartymi w Przewodniku
Technicznym, wpisy internetowe będą miały pierwszeństwo. W ten sposób rejestracja na miejscu będzie
możliwa tylko w ograniczonym zakresie dostępnych miejsc (o ile się ostaną).
Organizator może podjąć decyzję o naliczeniu opłaty startowej; w takim przypadku należy tę opłatę uiścić
najpóźniej podczas rejestracji.
Zapisanie się do zawodów oznacza akceptację harmonogramu zawodów oraz wszystkich rozporządzeń
Przewodnika Technicznego.
Uczestnicy niepełnoletni w świetle prawa obowiązującego w kraju, w którym organizowane są zawody,
muszą podczas rejestracji dostarczyć zgodę rodziców na formularzu przygotowanym przez organizację
zawodów.
Przez akt rejestracji zawodnik (lub jego rodzic albo opiekun prawny) potwierdza, że z medycznego punktu
widzenia jest w stanie uczestniczyć w zawodach. Ani organizator, ani UCI nie ma obowiązku
weryfikowania tego - określenie zdolności do uczestniczenia w rywalizacji leży wyłącznie w gestii
zawodnika (lub jego rodzica albo opiekuna prawnego).
Potwierdzenie udziału w zawodach
6bis.3.015 Potwierdzenie udziału zawodników w zawodach, które odbywa się pod nadzorem sędziego głównego,
kończy proces rejestracji. Tylko sędzia główny ma prawo zdecydować, czy zgłoszenie zawodnika jest
ważne czy nie.
Potwierdzenie uczestnictwa odbywa się w miejscu i czasie określonym w Przewodniku Technicznym.
W ramach tej procedury jest wymagana obecność zawodnika lub jego przedstawiciela w celu
potwierdzenia zamiaru przystąpienia do zawodów.
Począwszy od 1 stycznia 2017 r. wymagane jest posiadanie ważnej licencji kolarskiej, zgodnie z Częścią
I Przepisów UCI, którą przedkłada się podczas potwierdzania udziału kolarza w zawodach w celu
sprawdzenia jego tożsamości. Dodatkowo może być wymagane okazanie dodatkowego dowodu
tożsamości lub paszportu.
Jedynie po dokonaniu opłaty startowej (w stosownych przypadkach), podpisaniu zrzeczenia się (prawa do
roszczeń) wymaganego przez organizatorów i potwierdzeniu uczestnictwa, rejestrację zawodnika można
uznać za zakończoną. Wówczas wydaje mu się akredytację uprawniającą do startu.
Zawodnicy muszą być w pełni zarejestrowani zanim rozpoczną treningi; nie mają prawa wstępu na teren
zawodów zanim nie dokończą rejestracji.
6bis.3.016 Organizator ma obowiązek zaopatrzenia Sędziego Głównego i Komisji Sędziowskiej w końcową listę
zawodników z podziałem na kategorie, którzy dokonali zapisu i potwierdzili start.
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6bis.3.017 Dalsze zgłoszenia, wpływające po zakończeniu przyjmowania potwierdzeń uczestnictwa, nie będą
akceptowane. Tym samym zawodnik, który zapisał się, ale nie potwierdził udziału w zawodach zostanie
usunięty z listy zgłoszeniowej i nie będzie mógł wystartować.
Zawodnik, u którego nie będzie można sprawdzić ani licencji, ani w jakikolwiek sposób zweryfikować
statusu, czy nie został zawieszony, nie może startować ani figurować w wynikach zawodów.
6bis.3.018 Po zakończeniu przyjmowania potwierdzeń uczestnictwa Sędzia Główny z zespołem organizacyjnym
ustala listy startowe oraz skład grup rozgrzewkowych (w stosownych przypadkach) dla danych zawodów.
Klasyfikacje i wyniki
6bis.3.019 Po zakończeniu zawodów Freestyle BMX, wyniki (klasyfikację końcową) dla każdej kategorii należy
umieścić w miejscu zawodów, w strefie dla zawodników, przed ceremonią wręczenia nagród.
Jeżeli połączono jakiekolwiek kategorie po zakończeniu potwierdzania udziału przez zawodników, należy
wydzielić rezultaty dla oryginalnych kategorii ze wspólnych wyników, w celu przyznania nagród i punktów.
6bis.3.020 Z wyjątkiem zmian wynikających z zastosowania odpowiednich przepisów przez kompetentne organy,
w przypadku stwierdzenia istotnych pomyłek w zapisie wyników osiągniętych przez zawodników,
klasyfikacja zawodów może zostać skorygowana przez UCI, jeżeli były zarejestrowane w kalendarzu
międzynarodowym UCI, lub przez federację narodową organizatora - w przypadku zawodów narodowych.
Korekta może być poczyniona w ciągu 30 dni od daty zakończenia zawodów.
UCI lub, odpowiednio, federacja narodowa organizatora, poinformują organizatora i odpowiednich
zawodników o jakichkolwiek zmianach.
Ceremonia wręczania nagród
6bis.3.021 Wszyscy zawodnicy, wskazani w Przewodniku Technicznym, mają obowiązek uczestniczenia w ceremonii
nagradzania w związku z zajętymi miejscami, pozycją w rankingu lub osiągnięciami.
6bis.3.022 O ile nie określono inaczej, zawodnicy powinni stawić się do dekoracji w oficjalnych strojach sportowych.
Kontrola sportowa zawodów BMX Freestyle
6bis.3.023 Przebieg zawodów BMX Freestyle będzie nadzorowany przez Sędziego Głównego i Komisję
Sędziowską. Organizator powinien dołożyć starań, aby zapewnić im optymalne warunki pracy.
6bis.3.024 Artykuły od 1.2.115 do 1.2.132 dotyczące komisarzy mają zastosowanie.
Sędzia Główny będzie delegowany przez federację narodową organizatora na zawody umieszczone
w kalendarzu krajowym, albo - w stosownych przypadkach - przez UCI na zawody umieszczone
w kalendarzu międzynarodowym.
Sędzia Główny będzie pełnił funkcję dyrektora zawodów i jest powoływany w celu nadzorowania
sportowych aspektów zawodów zgodnie z przepisami UCI.
Komisja Sędziowska jest odpowiedzialna za ocenę występów zawodników podczas zawodów
i wystawienie za nie not.
6bis.3.025 Sędzia Główny, Komisja Sędziowska i osoby reprezentujące Organizatora muszą odbyć spotkanie przed
rozpoczęciem zawodów. Uczestniczą też w zebraniu z zawodnikami (odprawie technicznej).
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6bis.3.026 Sędzia Główny ma obowiązek sporządzenia raportu szczegółowego z zawodów na specjalnym
formularzu przygotowanym przez UCI. Do sprawozdania należy załączyć:
 Listę startową (opracowaną po zakończeniu potwierdzania uczestnictwa przez zawodników),
 Wyniki końcowe dla poszczególnych kategorii UCI,
 Przewodnik Techniczny,
 Wszelkie komunikaty zawierające decyzje odnośnie przebiegu zawodów (np. zmiany
harmonogramu).
W przypadku zawodów międzynarodowych UCI BMX Freestyle Sędzia Główny ma obowiązek
upewnienia się, czy wyniki końcowe zostały przesłane e-mailem do UCI w ciągu 2 godzin od zakończenia
zawodów.
Uprawnienia Sędziego Głównego i Komisji Sędziowskiej
6bis.3.027 Artykuły od 1.2.126 do 1.2.132 Przepisów UCI mają zastosowanie odnośnie Sędziego Głównego
i Komisji Sędziowskiej wyznaczonych do nadzorowania zawodów BMX Freestyle.
Klasyfikacje UCI
6bis.3.028 Artykuły od 1.2.133 do 1.2.134 mają zastosowanie podczas zawodów BMX Freestyle.
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Rozdział IV. UBIÓR I WYPOSAŻENIE
Rower
6bis.4.001 Rowery używane podczas zawodów BMX Freestyle muszą być zgodne z duchem i zasadami kolarstwa
jako sportu. Oznacza to, że muszą one zapewniać kolarzom jednakowe szanse podczas rywalizacji.
Zasada zakłada panowanie człowieka nad maszyną.
Rowery i akcesoria używane na zawodach BMX Freestyle powinny być takiego rodzaju, jaki jest
sprzedawane do użytku osobom praktykującym BMX Freestyle jako sport.
Każdy posiadacz licencji ma obowiązek sprawdzić prawidłowość swojego wyposażenia.
6bis.4.002 Artykuły od 1.3.001 do 1.3.003 obowiązują podczas zawodów BMX Freestyle.
Sędzia Główny może odmówić użycia wyposażenia, które w jego ocenie może zagrażać bezpieczeństwu
zawodnika lub innych osób.
6bis.4.003 Rowery stosowane podczas zawodów BMX Freestyle muszą mieć koła o jednakowej średnicy. Przednie
koło służy do kierowania; tylne koło jest napędzane przez system składający się z pedałów i łańcucha,
bez elektrycznego czy innego wspomagania. Jednakże z różnych przyczyn uczestnicy zawodów BMX
Freestyle mogą zdecydować o usunięciu łańcucha z swojego roweru.
6bis.4.004 Rowery stosowane podczas zawodów BMX Freestyle ogólnie muszą należeć do typu nazywanego BMX.
Dopuszcza się pozycję uwzględniającą następujące jedyne punkty podparcia: stopy na pedałach i ręce
na kierownicy. Siodełko nie jest konieczne, o ile rura podsiodłowa jest zaślepiona tak, aby zapobiec
urazom. Rower musi posiadać kierownicę. która pozwala na kierowanie i manewrowanie w każdych
warunkach i w pełni bezpiecznie.
6bis.4.005 Z wyjątkiem kategorii Młodzieży wszystkie rowery stosowane podczas zawodów BMX Freestyle muszą
być wyposażone w odpowiednie koła o nominalnej średnicy 20 cali. Całkowita średnica kół
wraz z napompowanymi oponami nie powinna przekraczać 22 ½ ” (57 cm).
Rowery zawodników z kategorii Młodzieży mogą być wyposażone w koła o mniejszej średnicy
niż nominalne 20”, jednak nie mogą to być koła o średnicy mniejszej od nominalnych 16-calowych.
Rowery używane podczas zawodów BMX Freestyle mogą być wyposażone w jedno lub więcej
przedłużenie osi piasty, zwane „pegami” czy „kołkami”, pod warunkiem, że są one odpowiednio i
bezpiecznie zamocowane.
Wyposażenie ochronne
6bis.4.006 Noszenie certyfikowanego kasku do jazdy na rowerze, jak to określono w art 1.3.031, obowiązuje
wszystkie kategorie. Zawodnik musi mieć zawsze założony kask podczas jazdy. Tylko akcesoria
zatwierdzone przez producenta kasków mogą być na nich zamocowane.
Pasek pod brodą musi być zawsze dobrze zapięty, gdy zawodnik porusza się na rowerze, czy to w trakcie
rywalizacji, treningu czy też podczas rozgrzewki.
Zawodnikom zaleca się noszenie:
a) Ochraniaczy pleców, łokci, kolan i barków;
b) Ochraniaczy kręgów szyjnych.
Ochraniacze kolan są obowiązkowe u zawodników kategorii Młodzieży.
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Ubiór
6bis.4.007 Zawodnicy startujący w zawodach BMX Freestyle muszą nosić ubrania, które są tradycyjnie związane
z BMX Freestyle. Ubrania te poprzez krój lub konstrukcję nie mogą zagrażać bezpieczeństwu zawodnika
(np. zbyt luźne ubranie, które mogłoby zaplątać się w rower kolarza).
Ponadto deseń lub reklama wydrukowana na takiej odzieży nie może zawierać żadnych obraźliwych
treści lub obrazów, które mogłyby zaszkodzić wizerunkowi organizatora, UCI, czy BMX Freestyle jako
dyscyplinie sportowej.
6bis.4.008 Artykuły od 1.3.060 do 1.3.067 oraz artykuł 1.3.072 (ustępy odnoszące się do wyposażenia mistrzów
świata) mają zastosowanie na zawodach BMX Freestyle.
Identyfikacja zawodników
6bis.4.009 Zawodnicy muszą cały czas nosić numery identyfikacyjne dostarczone przez organizatora (naklejka,
bransoletka, numer startowy lub numer na ramię, itp.). Zawodnicy, którzy tego nie czynią, mogą być nie
wpuszczeni na teren zawodów lub mogą zostać niedopuszczeni do startu.
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Rozdział V. ZACHOWANIE SIĘ ZAWODNIKÓW, KARY
I ODWOŁANIA
Zachowanie się zawodników
6bis.5.001 Każdy uczestnik działa w imieniu własnym oraz w imieniu swoich współpracowników i agentów, więc
powinien

przestrzegać

wszystkich

w Przewodniku Technicznym.

postanowień

Każdy uczestnik

Przepisów

UCI

oraz

powinien respektować

postanowień

zawartych

instrukcje organizatorów

i wyznaczonych sędziów oraz przyjmować ewentualnie nałożone kary.
Każdy podpisujący formularz rejestracyjny deklaruje ty samym, że zapoznał się i akceptuje Przepisy UCI
oraz warunki zawarte w Przewodniku Technicznym.
6bis.5.002 Postawa fair play i szacunek są dwiema zasadniczymi wartościami obowiązującymi na wszystkich
imprezach UCI BMX Freestyle.
Kary
6bis.5.003 Abstrahując od innych przepisów szczegółowych zawartych w niniejszym regulaminie, Sędzia Główny
powołany do przeprowadzenia zawodów BMX Freestyle ma prawo zdyskwalifikowania lub odmówienia
prawa startu kolarzowi, który łamie następujące normy bezpieczeństwa lub dobrego zachowania:
a) Nieprzestrzeganie przepisów dotyczących wyposażenia,
b) Nierespektowanie opublikowanego harmonogramu zawodów,
c) Nieprzestrzeganie stref zastrzeżonych lub limitów czasowych zawodów,
d) Nieprzestrzeganie kolejności startu podczas zawodów,
e) Umyślne spowodowanie uszkodzenia sprzętu, terenu zawodów lub środowiska,
f)

Uczestniczenie w imprezie (niezależnie od etapu) pod wpływem alkoholu lub innych
substancji nielegalnych,

g) Zachowywanie się w nieodpowiedni sposób (na przykład: stosowanie wulgaryzmów, obelg,
nieodpowiedniego języka, obscenicznych gestów),
h) Wszelkie inne zachowania sprzeczne z pojęciem uczciwego współzawodnictwa lub które
szkodzą reputacji tego sportu, zespołowi organizacyjnemu zawodów lub UCI.
Abstrahując od wszelkich innych środków dyscyplinarnych, które mogą mieć zastosowanie, w tej kwestii
nie będzie tolerowany żaden rodzaj agresji zarówno werbalnej jak i fizycznej; W takim przypadku
wykluczenie z zawodów lub terenu zawodów będzie natychmiastowe.
Ponadto, obowiązują zasady postępowania określone w art 1.2.079 do 1.2.082 Przepisów UCI.
Od decyzji Sędziego Głównego w sprawie dyskwalifikacji lub odmowy startu nie można się odwołać.
Odwołanie
6bis.5.004 Odwołanie jest formalną skargą złożoną przez zawodnika lub kierownika ekipy odnośnie wyników
dowolnej fazy zawodów BMX Freestyle Park. Nie można się odwoływać od decyzji Sędziego Głównego
lub zespołu organizacyjnego.
Odwołania zawodników odnośnie decyzji Sędziego Głównego lub Komisji Sędziowskiej podczas
zawodów nie są dozwolone.
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6bis.5.005 Niezależnie od art 6bis.5.004, jeżeli zawodnik chce złożyć odwołanie, musi je złożyć w formie pisemnej
na formularzu odwoławczym przygotowanym przez organizatora. Wypełniony formularz odwołania należy
złożyć Sędziemu Głównemu w ciągu 15 minut od publikacji wyników, będących podstawą reklamacji.
Organizator może podjąć decyzję o stosowaniu opłaty za każdy formularz odwoławczy (której wysokość
nie może przekroczyć 80 euro lub równowartości tej kwoty w lokalnej walucie kraju. Kwestia ta powinna
być opisana w Przewodniku Technicznym).
Sędzia Główny i Organizator wspólnie rozpatrują sprawę; jeżeli Sędzia Główny uzna, że odwołanie jest
uzasadnione, wadium zostanie zwrócone zawodnikowi. Jeżeli odwołanie zostanie odrzucone, opłata nie
zostanie zwrócona.
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Rozdział VI. ZAWODY BMX FREESTYLE PARK
6bis.6.001 Zawody BMX Freestyle Park przeprowadza się na terenie, który jest wyposażony w różnego rodzaju
przeszkody, takie jak rampy, ściany i poręcze. Zawodnicy wykonują ewolucje w obrębie parku
i w określonym limicie czasowym, które są oceniane w zależności od różnych czynników, w tym od
stopnia trudności i jakości wykonania.
Format zawodów
6bis.6.002 Zawodnicy zapisani na zawody będą klasyfikowani i rejestrowani na wszystkie imprezy BMX Freestyle
Park na podstawie ich wieku, płci i poziomu, w sposób opisany powyżej w artykule 6bis.2.002.
6bis.6.003 Zawody BMX Freestyle Park dla poszczególnych kategorii składają się z kilku opisanych poniżej faz
(kwalifikacje, półfinał lub finał), z których każda może obejmować określoną liczbę grup.
Na grupę może przypadać od 2 do 5 zawodników.
Kombinacja faz i grup dla danej kategorii zależy od liczby zgłoszeń, jak to opisano w poniższej tabeli.
Liczba zgłoszeń

Faza zawodów
2 fazy:

5 do 8

Kwalifikacje x1
Finał x1
2 fazy:

9 do 15

Kwalifikacje x1
Finał x1
2 fazy:

16 do 30

Kwalifikacje x1
Finał x1

31 lub więcej

Zasada kwalifikacji

4 najlepszych w kwalifikacjach
awansuje do finału

8 najlepszych w kwalifikacjach
awansuje do finału

12 najlepszych w kwalifikacjach
awansuje do finału

3 fazy:

24 najlepszych w kwalifikacjach

Kwalifikacje x1

rywalizuje w półfinale

Półfinał x1

12 najlepszych z półfinału

Finał x1

awansuje do finału

Liczba grup
Kwalifikacje: jak poniżej
1 grupa z 4 zawodnikami
w finale
Kwalifikacje: jak poniżej
2 grupy po 4 zawodników
w finale
Kwalifikacje: jak poniżej
3 grupy po 4 zawodników
w finale
Kwalifikacje: jak poniżej
6 grup po 4 zawodników
w półfinale
3 grupy po 4 zawodników
w finale

Liczba grup: liczba grup w danej serii znajduje się w powyższej tabeli. Podczas fazy kwalifikacyjnej
należy kierować się tym, by osiągnąć jak największą liczbę grup po 4 zawodników.
Jeżeli nie będzie możliwe rozpisanie grup tylko z 4 zawodnikami, należy uwzględnić 1 lub 2 grupy po 3
zawodników, albo jedną grupę z 5 zawodnikami. Naczelną zasadą jest osiągnięcie maksymalnej liczby
grup zawierających po 4 zawodników. Grupy zawierające po 3 lub 5 zawodników będą startowały jako
ostatnie.
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6bis.6.004 Bieg (przejazd) jest odrębnym fragmentem zawodów BMX Freestyle Park, podczas którego zawodnik
realizuje przejazd złożony z różnych trików, ocenianych przez sędziów.
We wszystkich fazach zawodów, w każdej grupie, poszczególni zawodnicy muszą zrealizować 2
przejazdy.
Zgodnie z kolejnością startu określoną w art. 6bis.6.005 każdy z zawodników odbywa 1 bieg. Zaraz
po zakończeniu biegu przez ostatniego zawodnika danej grupy, zawodnicy przystępują do drugiej serii
biegów w identycznej kolejności.
Kolejność startu
6bis.6.005 Przed fazą kwalifikacyjną zawodnicy są losowo przypisywani do poszczególnych grup.
Jednak w przypadku zawodów, które są częścią serii, faza kwalifikacji będzie przeprowadzona
w odwrotnej kolejności bieżącego rankingu serii; oznacza to, że zawodnicy są przypisani do grup wg
kolejności: począwszy od niesklasyfikowanych lub najniżej uplasowanych, a kończąc na najwyżej
sklasyfikowanych zawodnikach w ostatniej rundzie.
W takim przypadku, w obrębie każdej grupy kolejność startu nadal będzie stanowić odwrotność kolejności
w rankingu, tak aby najwyżej sklasyfikowany w obrębie danej grupy zawodnik startował na końcu. Kolarzy
niesklasyfikowanych rozlosowuje się do pierwszych startujących grup.
Podczas pierwszych zawodów z danej serii zostanie użyty końcowy ranking z poprzedniego sezonu.
6bis.6.006 W półfinale (jeśli jest przeprowadzany) kolejność startu stanowi odwrotność wyników kwalifikacji.
6bis.6.007 W finale kolejność startu stanowi odwrotność wyników poprzedniej fazy.
6bis.6.008 Na każdym etapie rozgrywki, zawodnicy z każdej grupy mają prawo do minimum 40 sekund rozgrzewki
przed rozpoczęciem ich grupy.
6bis.6.009 W półfinale (jeśli jest przeprowadzany) i finale, którykolwiek zawodnik nie pojawi się na terenie parku
lub strefy zawodników opisanej w Przewodniku Technicznym do momentu rozpoczęcia 15-minutowej
rozgrzewki poprzedzającej tę fazę, nie będzie dopuszczony do startu. Taki zawodnik będzie zaznaczony
w wynikach tej fazy jako DNS (ang „did not start”).
6bis.6.010 W przypadku, gdy jeden lub więcej zawodników nie wystartuje w półfinale lub finale, z powodu
niedotrzymania limitu czasowego określonego w artykule 6bis.6.009, grupy powinny być przearanżowane
jak to opisano w artykule 6bis.6.003.
W przypadku, gdy jeden lub więcej zawodników wycofa się (lub zostanie zdyskwalifikowany lub odmówi
startu) po upływie terminu opisanego w artykule 6bis.6.009, grupy nie ulegną zmianie.
Punktacja i wyniki
6bis.6.011 Każdy sędzia przyznaje każdemu zawodnikowi ocenę pomiędzy 0,00 a 99,99, biorąc pod uwagę całość
prezentacji zawodnika zawierającą oba przejazdy. Nie przyznaje się indywidualnych not za każdy bieg.
Następnie punktacja udzielona przez wszystkich sędziów jest uśredniana; ta średnia staje się oficjalną
oceną występu zawodnika z obu biegów w danej grupie. Każda średnia jest liczona z dokładnością
do dwóch miejsc po przecinku, a dalsze ułamki punktu odrzucane (bez zaokrąglania wartości).
W przypadku powołania 5 lub więcej sędziów do oceny zawodów, najwyższa i najniższa nota mogą być
odrzucane przed obliczeniem średniej.
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Konkurs na najlepszy trik
6bis.6.012 W ramach finałów kategorii Elity Mężczyzn lub Elity Kobiet organizator zawodów może zaoferować
nagrodę za najlepszy trik. Jeśli ma to mieć miejsce, zostanie to ujęte w Przewodniku Technicznym
zawodów.
Jeżeli jest przeprowadzany konkurs na najlepszy trik według powyższego opisu, to najlepsza sztuczka
każdego zawodnika z obu przejazdów jest punktowana osobno. Tym sposobem każdy zawodnik będzie
miał od 2 do 5 prób na zaprezentowanie najefektowniejszego triku zgodnie ze specyfikacją zawartą
w Przewodniku Technicznym. Konkurs na najlepszą sztuczkę odbywa się w kolejności startu
na zakończenie każdej grupy.
Zawodnicy wycofani lub którzy nie wystartowali
6bis.6.013 Na każdym etapie zawodów może się zdarzyć, że jeden lub kilku zawodników nie wystartuje lub wycofa
się z rywalizacji.
W przypadku, gdy zawodnikowi odmówi się prawa startu z jakiegokolwiek powodu lub sam się wycofa,
albo nie pojawi się przed rozpoczęciem pierwszego startu, zostanie uznany za "Did Not Start" dla danej
fazy. Kolarz ten nie ma prawa awansu do następnej fazy zawodów.
Jeśli zawodnik wycofa się po ukończeniu części swojego pierwszego lub drugiego przejazdu, to uznaje
się, że wziął udział w tej fazie zawodów i zostanie oceniony na podstawie tej części przejazdu / (-ów),
którą udało mu się ukończyć przed rezygnacją.
Jeżeli zawodnik zapisany nie stawi się do półfinału lub finału w miejscu rozgrywania zawodów w limicie
czasu wskazanym w artykule 6bis.6.009, jego status DNS zostanie przekształcony w dyskwalifikację,
chyba że kolarz rezygnuje z istotnego powodu, takiego jak kontuzja lub siła wyższa. W takiej sytuacji
zawodnik lub jego reprezentant jest zobligowany do skontaktowania się z organizatorem, aby przedstawić
na to wystarczające dowody.
Wyniki każdej fazy
6bis.6.014 Na każdym etapie zawodów będzie ustalana klasyfikacja w kolejności od najwyższej oceny do najniższej.
Remisy będą rozstrzygane zgodnie z artykułem 6bis.6.015.
Dla fazy kwalifikacyjnej wyniki powinny być ogłoszone do 60 minut po zakończeniu kwalifikacji.
Dla półfinału rezultaty powinny być ogłoszone w ciągu 30 minut od jego zakończenia.
Dla finału wyniki należy ogłosić do 15 minut od zakończenia finałowej rozgrywki.
6bis.6.015 W przypadku remisu sędziowie powinni omówić wyniki poszczególnych zawodników, których to dotyczy,
i rozstrzygnąć remis w sposób opisany poniżej.
Najpierw sędziowie upewnią się podczas dyskusji, czy ich noty są prawidłowe. Jeśli nie można podjąć
żadnej decyzji i remis się utrzymuje:
a) Jeżeli jest więcej niż 3 sędziów należy:
1. Opuścić najwyższą i najniższą notę i uśrednić wyniki; następnie
2. Pominąć najniższą notę i uśrednić wyniki; następnie
3. Pominąć dwie najniższe noty i uśrednić wyniki.
b) W przeciwnym razie Sędzia Główny podejmie decyzję, który z zawodników lepiej się
zaprezentował.
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6bis.6.016 W wynikach ustalonych dla każdej fazy, zawodnicy oznaczeni jako DNS („Did Not Start”) zostaną
umieszczeni na końcu.
W przypadku wielu zawodników ze statusem DNS, zostaną oni uplasowani po zawodnikach, którzy
wystartowali, zgodnie z ich wynikami z poprzedniej fazy.
W przypadku, gdy jeden lub więcej zawodników nie wystartuje w fazie kwalifikacji, zostaną oni
automatycznie uznani za zdyskwalifikowanych (DSQ) i nie zostaną ujęci w ostatecznych wynikach
zawodów.
Wyniki zawodów
6bis.6.017 Po zakończeniu finału zawodów BMX Freestyle Park ustala się klasyfikację zawodów, uwzględniającą
wyniki wszystkich etapów, w następujący sposób:
1. Wszyscy zawodnicy niezdyskwalifikowani (DSQ), którzy zakwalifikowali się do finału,
w kolejności ich ocen w finale (od najwyższej do najniższej). Kolarze ze statusem DNS w finale
– jak to opisano w artykule 6bis.6.016.
2. Jeżeli miał miejsce półfinał, wszyscy kolarze niezdyskwalifikowani (DSQ), którzy zakwalifikowali
się do półfinału, ale nie zakwalifikowali się do finału, w kolejności ich ocen z półfinału
(od najwyższej do najniższej). Kolarze ze statusem DNS w półfinale – jak to opisano w artykule
6bis.6.016.
3. Wszyscy zawodnicy niezdyskwalifikowani, którzy wystartowali w kwalifikacjach, lecz nie
awansowali do dalszej fazy zawodów, w kolejności ich ocen z fazy kwalifikacyjnej.
System oceniania
6bis.6.018 Na każde zawody BMX Freestyle Park będzie powoływana Komisja Sędziowska składająca się
z 3 do 6 sędziów (w tym Przewodniczącego). Będą oni niezależnie oceniali prezentacje wszystkich
zawodników na podstawie kryteriów oceniania.
6bis.6.019 Żadna nota nie zostanie oficjalnie ogłoszona, zanim nie zostanie zweryfikowana i zaaprobowana
przez Przewodniczącego.
6bis.6.020 Żaden zawodnik, członek rodziny lub reprezentant ekipy, przedstawiciel prasy czy widzowie nie mogą
zbliżyć się do stanowiska sędziów, ani rozmawiać z nimi podczas zawodów lub obliczania wyników.
6bis.6.021 Sędziowie pracują w miejscach, z których mogą obserwować cały przejazd każdego zawodnika.
6bis.6.022 Każdy sędzia musi zapewnić dyskrecję swojej ocenie. Sędziowie nie mogą komunikować się
z jakimkolwiek zawodnikiem podczas zawodów.
6bis.6.023 Sędziowie mogą się naradzać między sobą przed ogłoszeniem ocen.
6bis.6.024 Po finale sędziowie muszą pozostać na terenie zawodów aż do zakończenia ceremonii wręczania
nagród. Sędziowie powinni także pozostawać w miejscu zawodów przez 15 minut od ogłoszenia wyników
poszczególnych poprzedzających etapów zawodów.
6bis.6.025 Sędziowie muszą działać w sposób profesjonalny i bezstronny, a czyniąc to, muszą pomijać wszelkie
wyrobione sądy, takie jak preferencje stylu lub wcześniejsze osiągnięcia. Wykonanie każdego kolarza
podczas każdego przejazdu powinno być ocenione zgodnie z jego indywidualną wartością.
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6bis.6.026 Sędziowie nie mogą samodzielnie zmieniać swych ocen, zarówno w komputerze jak i na ręcznych
arkuszach punktacji. W przypadku pomyłki tylko Przewodniczący może zatwierdzić korektę.
Kryteria oceniania
6bis.6.027 Wykonanie każdego zawodnika jest oceniane na podstawie ogólnego wrażenia, w tym, ale nie
ograniczając się wyłącznie do:
a) Stopnia trudności (odnosi się nie tylko do wykonanych sztuczek, ale również do miejsca
wykonania triku na torze oraz kombinacji),
b) Wysokości (amplituda wykonanych trików),
c) Płynności,
d) Oryginalności (trików i linii) oraz wszechstronności,
e) Stylu,
f)

Spójności (odnosi się do stabilności, płynności i kontroli wykonywanych manewrów),

g) Różnorodności trików (odnosi się do dobrego połączenia standardowych skoków, obrotów,
szlifów),
h) Kontrolowania akrobacji,
i)

Opanowania roweru,

j)

Lądowania,

k) Wykorzystania toru,
l)

Wykonania.

Ogólny skład przejazdów liczy się najbardziej, ponieważ sędzia ocenia sekwencje sztuczek, stopień
ryzyka programu i sposób, w jaki zawodnik wykorzystuje park. Sędziowie biorą pod uwagę błędy, takie jak
upadki i zatrzymania, jak to opisano w artykule 6bis.6.028.
6bis.6.028 Błędy są zdefiniowane jako przerwy w trakcie przejazdu lub utrata kontroli, takie jak wymienione poniżej:
a) Do mniejszych błędów zalicza się: płaskie lądowania, niepewne lądowania, ześlizgnięcia,
delikatne dotknięcia stopą i inne zawahnięcia;
b) Średniej wagi błędy mogą obejmować całkowite zatrzymania się i dotknięcia pełną stopą;
c) Poważne błędy odnoszą się do odrzucenia roweru lub upadków.
Każdy sędzia może odliczyć maksymalnie 25% punktów od wyniku zawodnika w przypadku, gdy kolarz
popełni jeden lub więcej błędów. Liczba odliczonych punktów zależy od ilości i wagi błędów oraz od ich
ogólnego wpływu na występ zawodnika.
Przeprowadzanie zawodów
6bis.6.029 Każdy zawodnik musi wykonać dwa przejazdy w każdej grupie. Każdy przejazd trwa 1 minutę.
Sędzia Główny delegowany do kierowania zawodami jest odpowiedzialny za pomiar czasu.
Rozpoczęcie przejazdu
6bis.6.030 Zawodnicy mogą rozpocząć swój przejazd z dowolnej pozycji i muszą przyjąć wybraną (zatrzymaną)
pozycję startową przed rozpoczęciem przejazdu.
Czas dla każdego przejazdu zostaje uruchomiony, gdy w opinii Sędziego Głównego zawodnik rusza
rozpoczynając na płaskiej powierzchni lub zjeżdżając z przeszkody albo wyższego poziomu parku. W tej
mierze decyzja sędziego odpowiedzialnego za pomiar czasu jest ostateczna i nie może być podważana.
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Zakończenie przejazdu
6bis.6.031 Przejazd kończy się z upływem wyznaczonego nań czasu.
Jeżeli zawodnik zatrzyma się zanim czas upłynie, nic ponadto nie zostanie doliczone.
Jeżeli zawodnik jest w ruchu w momencie upłynięcia czasu, trik w pełni ukończony w ciągu 3 następnych
sekund zostanie zaliczony.
Trik jest w pełni ukończony wówczas, gdy oba koła stykają się z płaską (poziomą) częścią powierzchni
parku.
Przerwa techniczna, w tym przebicie opon
6bis.6.032 Jeżeli podczas przejazdu rower kolarza ulegnie uszkodzeniu albo jakiejkolwiek usterce mechanicznej,
włączając w to przebicie opon, zawodnik może przed upływem czasu albo go naprawić, albo wymienić,
i wznowić jazdę. Jeżeli czas przeznaczony na jego przejazd upłynie zanim ruszy, jego bieg zostanie
ogłoszony za zakończony i nie będzie on mógł wznowić jazdy. Niezależnie od tego, czy zawodnik był
w stanie wznowić przejazd przed upływem limitu czasu, sędziowie wezmą pod uwagę tylko jazdę, która
odbyła się w limicie czasu.
Aby uniknąć wątpliwości, ocena przyznana zawodnikowi za rundę jest określana na podstawie jego
wyników z obu przejazdów w danej grupie, niezależnie od tego, czy zostały one ukończone, czy nie.
6bis.6.033 do 6bis.6.039 uchylony
Opóźnienia
6bis.6.040 Sędzia Główny w porozumieniu z Organizatorem, kierując się oceną warunków jazdy, może
zadecydować o konieczności zarządzenia przerwy ze względu na złe warunki pogodowe.
W przypadku wstrzymania rywalizacji w dowolnym momencie danej fazy, po wznowieniu zawodów cała
grupa zostanie powtórzona. Jednakże należy podtrzymać wyniki wszystkich grup, które zostały w pełni
ukończone przed wstrzymaniem zawodów; te fazy nie będą powtarzane.
Jeżeli zawody nie mogą być wznowione, należy zastosować przepis 6bis.6.041.
Odwołanie zawodów
6bis.6.041 Sędzia Główny w porozumieniu z Organizatorem, kierując się oceną warunków jazdy, może postanowić
o ewentualnym zakończeniu zawodów.
Jeśli z jakiegoś powodu rozpoczęte zawody nie mogą być (normalnie) zakończone, rezultaty ostatniej
ukończonej rundy staną się wynikiem końcowym.
Jeżeli zawody zostaną zatrzymane przed zakończeniem fazy kwalifikacji, wyniku nie będzie. W tym
przypadku żadne nagrody nie zostaną przyznane.
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Rozdział VII. INSTALACJE I TEREN ZAWODÓW
Instalacje parku BMX Freestylowego
6bis.7.001 „Boisko” lub „park”, na którym rozgrywane są zawody BMX Freestyle Park, musi mierzyć co najmniej
15 metrów szerokości i 25 metrów długości. Ponadto ani długość, ani szerokość parku nie może
przekraczać 60 metrów.
Co najmniej 2-metrowa strefa bezpieczeństwa musi otaczać park z wszystkich stron na wypadek
wypadnięcia zawodnika lub roweru. W strefie bezpieczeństwa nie mogą przebywać inne osoby,
niż akredytowany personel i zawodnicy uczestniczący w zawodach.
Park może być usadowiony na tym samym poziomie (poziom gruntu) lub rozpościerać się na kilku
płaszczyznach wzniesionych nad innymi. Jednakże podstawa lub powierzchnia gruntu każdej takiej
płaszczyzny, na której są usadowione przeszkody, powinna być płaska i musi być zbudowana z materiału,
który jest na tyle twardy, aby umożliwić zawodnikom zachowanie pędu.
Wzdłuż wszystkich band, które są również zewnętrzną krawędzią parku, potrzebna jest bariera
bezpieczeństwa lub ochrona przed upadkiem. Zabezpieczenie to musi być zbudowane w taki sposób, aby
nie utrudniać zawodnikom pełnego korzystania z parku, ani zagrażać ich bezpieczeństwu.
6bis.7.002 Boisko musi zawierać co najmniej 3 przeszkody. Przeszkodą jest jakikolwiek element parku wzniesiony
ponad płaszczyznę, na której jest osadzony. Mogą to być ściany parku, jeśli istnieją.
Przeszkody, które mają podstawę nad poziomem gruntu, muszą mieć co najmniej 2 metry szerokości; tu
także należy zachować 2-metrowy obszar bezpieczeństwa. Takie przeszkody mogą być połączone, jak
opisano powyżej.
Przeszkody, które nie są ze sobą połączone, powinna dzielić odległość co najmniej 5 metrów
(zawierająca 2-metrowe strefy bezpieczeństwa obu przeszkód).
Odległości zawsze mierzy się wzdłuż najkrótszej drogi od punktu, w którym przeszkody zaczynają
wznosić się lub opadać do poziomu gruntu, zgodnie z przewidywaną ścieżką pokonywania przeszkód
przez zawodników.
6bis.7.003 Rampy oraz powierzchnia podłoża między nimi muszą mieć wystarczająco twardą i równą nawierzchnię,
która zapewni dobrą przyczepność oponom rowerowym, zbudowaną z materiałów takich jak drewno lub
beton. Bez względu na użyte materiały, nawierzchnie nie mogą mieć żadnych istotnych wad, takich jak
luki, wgniecenia lub dziury.
6bis.7.004 Obok parku powinna znajdować się strefa dla zawodników, do której wstęp mają tylko osoby posiadające
niezbędną akredytację lub kolarze zarejestrowani na zawody.
6bis.7.005 Ogólnie park i otaczająca go infrastruktura muszą być zbudowane w sposób zapewniający
bezpieczeństwo zawodników. Tym samym park i strefa bezpieczeństwa, w tym krawędzie wszystkich
przeszkód, nie mogą mieć ostrych krawędzi. Analogicznie w obrębie tych obszarów nie można tolerować
żadnych przedmiotów, na które można by się nadziać.
6bis.7.006 Normy zawarte w artykułach od 6bis.6.001 do 6bis.6.004 są wymagane w przypadku imprez BMX
Freestyle Park z kalendarza międzynarodowego.
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Rozdział VIII. SĘDZIOWIE
6bis.8.001 Zawody BMX Freestyle Park są kontrolowane przez następujących sędziów:
a) Jednego Komisarza, zwanego Przewodniczącym Panelu Komisarzy lub Sędzią Głównym;
b) Komisji Sędziowskiej, składającej się z 3 – 6 sędziów, w tym Przewodniczącego;
c) 1 lub 2 spikerów.
Sędzia Główny (Komisarz)
6bis.8.002 Komisarzem jest sędzia odpowiedzialny za kontrolowanie sportowych aspektów zawodów. Ma te same
obowiązki i uprawnienia, które zostały opisane dla Komisarzy w Części I Przepisów Sportowych UCI.
Abstrahując od innych obowiązków opisanych w przepisach UCI, podczas zawodów BMX Freestyle Park,
wyłącznie Sędzia Główny osobiście odpowiada za pomiar czasu, decyduje o przerwach technicznych
związanych z problemami mechanicznymi i o nakładaniu kar.
Także wszelkie odprawy techniczne z zawodnikami (jeśli są), potwierdzenie udziału w zawodach
i ceremonia wręczenia nagród odbywa się pod nadzorem Sędziego Głównego.
Sędzia Główny pełni także rolę Delegata Technicznego jeśli takowy nie został wydelegowany.
Komisja Sędziowska
6bis.8.003 Komisja Sędziowska odpowiada za ocenienie i wystawienie not punktowych występów kolarzy zgodnie
z obowiązującymi Przepisami UCI. Jeden z tych sędziów jest mianowany Przewodniczącym przez UCI na
zawody międzynarodowe lub przez właściwą federację narodową na zawody krajowe.
6bis.8.004 Przewodniczący jest odpowiedzialny za pracę Komisji Sędziowskiej i upewnia się, czy zawodnicy są
oceniani, czy wyniki są przekazywane i czy remisy są rozstrzygane zgodnie z procedurami
i ograniczeniami ustanowionymi w niniejszych przepisach.
Spiker
6bis.8.005 Spiker jest odpowiedzialny za informowanie zawodników i widzów o przebiegu zawodów. Wypełniając te
zadania współpracuje z Sędzią Głównym (Komisarzem) i musi postępować zgodnie z jego instrukcjami.
W żadnym wypadku nie można uznać komunikatów spikera za oficjalny wynik, decyzję lub powinność
wobec Organizatora, Komisarza lub Komisji Sędziowskiej.
Delegat Techniczny
6bis.8.006 UCI lub właściwa federacja narodowa w przypadku zawodów krajowych może podjąć decyzję
o wyznaczeniu Delegata Technicznego. Delegatem Technicznym jest oficjalna osoba odpowiedzialna
za upewnienie się, czy park z instalacjami technicznymi są zgodne z Przepisami UCI. Przybywa on
na dzień przed pierwszym treningiem i bierze udział w odprawach z zawodnikami. Organizator powinien
skorygować wszelkie nieprawidłowości wykryte przed rozpoczęciem pierwszego treningu.
Ponadto Delegat Techniczny obliguje Organizatora do skorygowania wszelkich nieprawidłowości
wykrytych przed rozpoczęciem pierwszego treningu. Służy również jako łącznik zespołu organizacyjnego
z siedzibą UCI.
Delegat Techniczny sporządza po zawodach raport dla UCI.
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Nominacje
6bis.8.007 Sędzia Główny i Komisja Sędziowska dla zawodów znajdujących się w kalendarzu międzynarodowym
BMX Freestyle Park są wybierani przez UCI. Spikerzy są powoływani przez Organizatora.
W przypadku pozostałych zawodów sędziowie są delegowani przez właściwą federację narodową.
Rozlokowanie w obrębie parku (miejsca zawodów)
6bis.8.008 Wszystkie osoby pełniące funkcje oficjalne na zawodach pracują na pozycjach, z których mogą
obserwować jak największy obszar parku. W razie potrzeby mogą dostosowywać swoją lokalizację.
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Rozdział IX. PRZEPISY DOTYCZĄCE PUCHARU ŚWIATA UCI
BMX FREESTYLE PARK
Ogólne wymogi dotyczące Pucharu Świata UCI BMX Freestyle Park
6bis.9.001 Puchar Świata UCI BMX Freestyle Park to zawody, rozgrywane w różnych krajach. Imprezy
organizowane są dla mężczyzn i kobiet. Puchar Świata UCI BMX Freestyle Park jest wyłączną
własnością UCI.
Organizator Pucharu Świata UCI w BMX Freestyle Park może ustanowić specjalny regulamin dla każdej
imprezy Pucharu Świata, o ile regulamin ten nie będzie sprzeczny z przepisami UCI BMX Freestyle Park.
Taki regulamin szczegółowy zostanie określony w Przewodniku Technicznym.
Warunki rejestracji
6bis.9.002 Podczas rejestracji jest wymagane okazanie ważnego dowodu tożsamości takiego jak paszport
lub dowód osobisty. Od 1 stycznia 2017 roku wymagana jest także ważna licencja kolarska, jak to
określono w Części I Przepisów UCI.
6bis.9.003 Terminy rejestracji są publikowane w Przewodniku Technicznym i muszą być przestrzegane. Każdy wpis
otrzymany po upływie terminu rejestracji jest zapisem spóźnionym; Organizator może podjąć decyzję
o naliczeniu wyższej opłaty startowej dla takich zapisów. W każdym przypadku ostatnią możliwością
przystąpienia do zawodów będzie ostateczny termin potwierdzenia udziału przez zawodników. Zgłoszenia
otrzymane po tym terminie nie będą przyjmowane.
6bis.9.004 Organizator zastrzega sobie prawo do określenia maksymalnej liczby uczestników. Maksymalna liczba
uczestników w każdej kategorii zostanie określona w Przewodniku Technicznym. Po wyczerpaniu limitu
miejsc żadne późniejsze wpisy nie będą zaakceptowane.
6bis.9.005 Uczestnicy i/lub zawodnicy muszą rejestrować się w kategorii zgodnej z wystawioną licencją.
6bis.9.006 Opłaty startowe mogą się różnić w zależności od zawodów. Jednakże w żadnym przypadku wysokość
opłaty startowej nie może przekroczyć limitu określonego w zobowiązaniach finansowych UCI.
Zaproszeni zawodnicy
6bis.9.007 5 najlepszych zawodników Elite z Pucharu Świata UCI w BMX Freestyle Park, przeprowadzonego
bezpośrednio przed rozpoczęciem danego turnieju, oraz zwycięzca Pucharu Świata UCI w BMX
Freestyle Park z poprzedniego roku są zapraszani na kolejne zawody Pucharu Świata UCI w BMX
Freestyle Park. Jeśli tacy zawodnicy przyjmują zaproszenie i przyjeżdżają na dane zawody, są
automatycznie zakwalifikowani do fazy półfinałowej, a tym samym nie konkurują w fazie kwalifikacji.
Na pierwsze zawody z serii Pucharu Świata UCI BMX Freestyle Park w danym roku zaprasza się tylko
zwycięzcę Pucharu Świata UCI w BMX Freestyle Park z poprzedniego roku. Jednak czterech pozostałych
czołowych zawodników z finału Pucharu Świata UCI w BMX Freestyle Park z ubiegłego roku również
kwalifikuje się automatycznie do półfinałów, jeśli są obecni. Tak więc ci zawodnicy nie będą rywalizować
w kwalifikacjach.
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Zaproszeni zawodnicy mają prawo do pokrycia kosztów podróży i zakwaterowania przez Organizatora.
Jednak w tej kwestii Organizator ma prawo określić warunki i granice tych świadczeń. Wspomniane
warunki i ograniczenia zostaną przekazane zaproszonym kolarzom w odpowiednim czasie przed każdymi
zawodami.
6bis.9.008 Każdy zaproszony kolarz musi potwierdzić przyjęcie zaproszenia za zawody, o których mowa, co najmniej
3 tygodnie (21 dni) przed daną imprezą. Potwierdzenie to musi być odebrane do godz.12:00 CET w dniu,
o którym mowa.
Jeżeli zaproszony kolarz nie potwierdzi swojego uczestnictwa w wymaganym terminie, zaproszenie
będzie nieważne. Jeśli taki zawodnik zarejestruje się później, nie otrzyma żadnych korzyści
otrzymywanych przez zaproszonych zawodników i musi startować w kwalifikacjach.
Format i kategorie zawodów
6bis.9.009 Puchar Świata UCI w BMX Freestyle Park jest rozgrywany w dwóch kategoriach: Elita Mężczyzn
15+ i Elita Kobiet 15+.
6bis.9.010 Dla Elity mężczyzn zawody Pucharu Świata UCI w BMX Freestyle Park są organizowane w następujący
sposób:
1. Faza kwalifikacyjna, w której muszą wziąć udział wszyscy zawodnicy oprócz zaproszonych jak
określono w art. 6bis.9.008. Zawodnicy z najlepszymi wynikami z kwalifikacji awansują
do półfinału. Etap kwalifikacji może przejść co najwyżej 24 zawodników, w zależności od liczby
zawodników zaproszonych do udziału;
2. Półfinał z 24 zawodnikami, wliczając w to zawodników zaproszonych; 12 zawodników najwyżej
ocenionych w półfinale awansuje do finału;
3. Finał z udziałem 12 zawodników.
6bis.9.011 Dla Elity kobiet zawody Pucharu Świata UCI w BMX Freestyle Park są organizowane w następujący
sposób:
1. Faza kwalifikacyjna, w której muszą wziąć udział wszystkie zawodniczki. 8 zawodniczek
z najlepszymi wynikami z kwalifikacji awansuje do finału.
2. Finał z udziałem 8 zawodniczek.
Ranking Pucharu Świata UCI BMX Freestyle Park
6bis.9.012 Na podstawie wszystkich zawodów z serii Pucharu Świata UCI BMX Freestyle Park tworzy się ranking dla
Elity mężczyzn i Elity kobiet. Punkty będą przyznawane na podstawie wyników końcowych każdych
zawodów, zgodnie ze skalą zamieszczoną w załączniku nr 1. Klasyfikacja będzie aktualizowana
po każdych zawodach.
W przypadku remisu punktowego, przeważy zawodnik wyżej sklasyfikowany w ostatnio rozegranych
zawodach.
Po ostatnich zawodach w sezonie Pucharu Świata UCI BMX Freestyle Park najwyżej sklasyfikowany
zawodnik i zawodniczka Elity zostaną ogłoszeni zwycięzcami Pucharu Świata UCI BMX Freestyle Park
w danym roku.

str. 23

Przepisy PZKol – Część VI bis – Zawody BMX Freestyle

JK.E0217

Program minutowy zawodów
6bis.9.013 Program minutowy każdych zawodów będzie opublikowany w Przewodniku Technicznym. Abstrahując od
innych postanowień ujętych w tych przepisach, w programie minutowym powinny się znaleźć elementy
ujęte w art. od 6bis.9.014 do 6bis.9.016.
Zawody i treningi dla kategorii Elity mężczyzn i Elity kobiet zawsze będą miały pierwszeństwo przed tymi,
które będą organizowane dla pozostałych kategorii, nawet gdyby wiązało się to z redukcją lub całkowitą
eliminacją czasu przeznaczonego na pozostałe kategorie.
Trening
6bis.9.014 Każdy program minutowy Pucharu Świata UCI BMX Freestyle Park obejmie (co najmniej) następującą
ilość czasu treningów:
a) Na dzień przed kwalifikacjami musi być zorganizowana sesja treningowa dla każdej kategorii.
Dopuszczalny czas musi, zdaniem delegata technicznego, odpowiadać minimum wymaganemu
do zapoznania się zawodników z parkiem.
b) W każdym dniu zawodów musi być zapewniona 15-minutowa rozgrzewka przed rozpoczęciem
rywalizacji dla każdej kategorii z osobna.
6bis.9.015 W przypadku konieczności zmiany harmonogramu, każdej kategorii należy zapewnić odpowiednią ilość
czasu na trening, zgodnie z decyzją delegata technicznego, nawet jeśli ma to miejsce bezpośrednio
przed zawodami; w takim przypadku 15-minutowa rozgrzewka nie będzie konieczna.
6bis.9.016 Kategorii Elity kobiet należy zapewnić osobny trening niezależnie od jakiejkolwiek kategorii męskiej
podczas Pucharu Świata UCI BMX Freestyle Park. Czas przeznaczony na ten trening będzie taki sam jak
dla każdej grupy kategorii Elity mężczyzn. Jeżeli kategoria Elity kobiet jest na tyle liczna, aby ją podzielić
na grupy, każdej grupie rozgrzewkowej Elity kobiet należy przydzielić taki sam czas na trening, co każdej
grupie rozgrzewkowej Elity mężczyzn.
6bis.9.017 W przypadku, gdy po zakończeniu rejestracji i potwierdzania startu dana kategoria będzie liczyła
26 lub więcej zawodników, kategoria zostanie podzielona możliwie równomiernie na dwie lub więcej grup
współzawodniczących, z których każda może liczyć nie więcej niż 25 zawodników. Skład grup
współzawodniczących zależy od pozycji zajmowanej w rankingu; czyli że najwyżej sklasyfikowani
zawodnicy zostaną zgrupowani razem, następnie kolejni wysoko sklasyfikowani zawodnicy itd. aż do
najniżej lub wcale nieklasyfikowanych zawodników.
Czas przeznaczony dla każdej grupy rozgrzewkowej będzie identyczny i zostanie ustalony przez
Delegata Technicznego.
6bis.9.018 Zawodnicy muszą trenować w grupie, do której zostali przydzieleni. Zawodnicy, którzy będą trenować
w innej grupie lub poza oficjalnym harmonogramem, zostaną zdyskwalifikowani.
6bis.9.018bis Jeżeli rozgrzewka zostanie zakończona (przez zawodników) przed rozpoczęciem rywalizacji, park
pozostanie zamknięty dla wszystkich uczestników. Tylko zarejestrowani i potwierdzeni zawodnicy mogą
poruszać się po parku; przejazd może być wykonywany tylko w ramach oficjalnego harmonogramu
startów.
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Opóźnienia
6bis.9.019 Jeśli zawody będą opóźnione, wszyscy zawodnicy i obsługa muszą pozostać na miejscu, chyba że
organizator postanowi inaczej. Zawodnicy zostaną powiadomieni o nowym harmonogramie, gdy tylko
zostanie podjęta decyzja w tej sprawie.
Kolarze są zobowiązani do zapoznania się z harmonogramem i sprawdzenie, czy nie został on
zmieniony. Ani UCI, ani organizator nie ponoszą odpowiedzialności w przypadku, gdy zawodnik przegra
rywalizację ze względu na zmianę.
Zmiany programu minutowego
6bis.9.020 W przypadku, gdy harmonogram musi zostać zmieniony zgodnie z art. 6bis.6.040 i 6bis.6.041, format
konkursu można zmienić w następujący sposób:
a) Jeżeli kwalifikacje nie mogą być rozegrane, wszyscy uczestnicy startują w półfinałach
(lub w finale, w przypadku kategorii Elity kobiet);
b) Jeśli faza półfinałowa nie może być rozegrana, zostanie rozegrany tylko finał;
c) Jeśli finał nie zostanie rozegrany, wyniki półfinału zostaną wykorzystane jako wyniki zawodów
w celu przyznania nagród i punktów za serię (albo wyniki rundy kwalifikacyjnej, w przypadku
kategorii Elity kobiet).
Jeżeli całość zawodów i/lub dyscyplina zostaną wstrzymane i nie będzie można ich wznowić
przed zakończeniem fazy kwalifikacji, ani nagrody ani punkty nie zostaną przyznane. W takim przypadku
należy zorganizować zebranie z zawodnikami, aby ich o tym poinformować.
W przypadku kategorii Elity mężczyzn, jeżeli zawody zostaną wstrzymane i nie będzie można ich
wznowić przed zakończeniem półfinału, wtedy nie będzie żadnego wyniku.
6bis.9.021 Organizator wspólnie z UCI mogą podjąć decyzję o zmianie harmonogramu przed rozpoczęciem
zawodów.
6bis.9.022 Podczas zawodów Komisarz, Delegat Techniczny (jeśli zostanie wyznaczony) i Organizator wspólnie
podejmują decyzję, czy harmonogram musi być zmieniony.
6bis.9.023 Jeżeli nastąpi zmiana programu minutowego przed pierwszym dniem treningowym, zmieniony program
należy opublikować na stronie internetowej zawodów i wywiesić na terenie zawodów. W przypadku
dokonywania zmiany podczas zawodów, poprawiony harmonogram należy wywiesić przynajmniej
na terenie zawodów.

Format zawodów – Elita mężczyzn
Faza kwalifikacyjna
6bis.9.024 Skład grup i kolejność startów na liście startowej stanowi odwrotność aktualnego rankingu Pucharu
Świata UCI w BMX Freestyle Park. Końcowy ranking z poprzedniego roku jest używany podczas
inauguracyjnych zawodów w danym sezonie.
Zawodnicy niesklasyfikowani startują przed zawodnikami sklasyfikowanymi w losowo ustalonej kolejności.
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6bis.9.025 Wyniki wszystkich zawodników rywalizujących w fazie kwalifikacji będą opublikowane nie później niż
60 minut po zakończeniu fazy kwalifikacji.
Faza półfinałowa
6bis.9.026 Podczas pierwszych zawodów danego sezonu Pucharu Świata w BMX Freestyle Park UCI, najlepszych
5 zawodników w rankingu Pucharu Świata z poprzedniego sezonu UCI BMX Freestyle Park kwalifikuje
się automatycznie do półfinału, oprócz najlepszych zawodników z fazy kwalifikacji.
Podczas wszystkich kolejnych imprez Pucharu Świata UCI w BMX Freestyle Park 5 najlepszych
zawodników z poprzedniego Pucharu Świata UCI BMX Freestyle Park i zwycięzca poprzedniej serii
Pucharu Świata UCI BMX Freestyle Park automatycznie kwalifikuje się do półfinału, oprócz najlepszych
zawodników z fazy kwalifikacji. Liczba zawodników, którzy awansują z kwalifikacji do dalszego etapu
musi być taka, aby całkowita liczba zawodników w półfinale wynosiła 24 (uwzględniając przypadek,
w którym jeden lub więcej zaproszonych zawodników nie zarejestruje się).
Jeżeli jeden lub więcej automatycznie kwalifikujących się zawodników, o których mowa powyżej, nie
zarejestruje się w terminie określonym w art. 6bis.9.008, więcej zawodników z fazy kwalifikacji zostanie
zakwalifikowanych do półfinału, tak aby łączna liczba zawodników w półfinale wynosiła 24.
W przypadku, gdy jeden lub więcej automatycznie zakwalifikowanych zawodników nie wystartuje
w półfinale lub zostaną zdyskwalifikowani, półfinał zostanie przeprowadzony z mniej niż 24 zawodnikami.
6bis.9.027 Starty w półfinale będą ustalone w kolejności odwrotnej do wyników fazy kwalifikacji, a następnie
wystartuje 5 zaproszonych zawodników w kolejności odwrotnej do końcowego rankingu poprzednich
zawodów Pucharu Świata UCI w BMX Freestyle Park. Na końcu wystartuje zwycięzca Pucharu Świata
UCI w BMX Freestyle Park z poprzedniego sezonu. Podczas turnieju inauguracyjnego w danym sezonie
zaproszeni zawodnicy będą startowali w kolejności odwrotnej do końcowego rankingu z poprzedniego
roku.
6bis.9.028 Wyniki zostaną ogłoszone przez sędziów nie później, niż 30 minut po zakończeniu półfinału.
Faza finałowa
6bis.9.029 Dwunastu najlepszych zawodników z półfinałów awansuje do finału.
6bis.9.030 Dwunastu zawodników, którzy awansują do finału, zostanie rozstawionych w odwrotnej kolejności
do wyników półfinału (najwyższej sklasyfikowany w półfinale zawodnik przejeżdża ostatni).
6bis.9.031 W przypadku, gdy jeden lub więcej zawodników nie wystartuje w finale lub zostanie zdyskwalifikowany,
niezależnie od powodu, finał zostanie rozegrany pomiędzy mniej niż 12 zawodnikami.
6bis.9.032 Oprócz dwóch przejazdów, zwyczajnie przysługujących każdemu zawodnikowi, wszystkie finały podczas
Pucharu Świata UCI w BMX Freestyle Park będą zawierały konkurs na najlepszy trik, który należy
przeprowadzić zgodnie z artykułem 6bis.6.012.
6bis.9.033 Podczas finału wyniki będą ogłaszane przez sędziów po każdym przejeździe.
6bis.9.034 Zwycięzca zmagań na najlepszy trik zostanie ogłoszony po zakończeniu konkursu, ale przed ceremonią
wręczenia nagród.
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Format zawodów – Elita kobiet
Faza kwalifikacyjna
6bis.9.035 Skład grup i kolejność startów na liście startowej stanowi odwrotność aktualnego rankingu Pucharu
Świata UCI w BMX Freestyle Park (podczas inauguracyjnego turnieju w danym sezonie należy użyć
rankingu końcowego z poprzedniego roku).
Zawodniczki niesklasyfikowane będą starowały w rozlosowanej kolejności przed zawodniczkami
rozstawionymi.
6bis.9.036 Wyniki wszystkich zawodniczek rywalizujących w fazie kwalifikacji będą opublikowane nie później, niż
60 minut po zakończeniu fazy kwalifikacji.
Faza finałowa
6bis.9.037 8 najlepszych zawodniczek z kwalifikacji awansuje do finału.
6bis.9.038 8 zawodniczek, które awansują do finału, zostanie rozstawionych w kolejności odwrotnej do wyników
kwalifikacji (najwyżej sklasyfikowana w kwalifikacjach zawodniczka wystartuje jako ostatnia).
6bis.9.039 W przypadku, gdy jedna lub więcej zawodniczek nie wystartuje w finale lub zostanie zdyskwalifikowana,
finał zostanie rozegrany pomiędzy mniej, niż 8 zawodniczkami.
6bis.9.040 Oprócz dwóch przejazdów, zwyczajnie przysługujących każdej zawodniczce, wszystkie finały podczas
Pucharu Świata UCI w BMX Freestyle Park mogą zawierać konkurs na najlepszy trik, który wówczas
należy przeprowadzić zgodnie z artykułem 6bis.6.012.
6bis.9.041 Podczas finału wyniki będą ogłaszane przez sędziów po każdym przejeździe.
6bis.9.042 Zwyciężczyni konkursu na najlepszy trik zostanie ogłoszona po zakończeniu konkursu, ale przed
ceremonią wręczenia nagród.
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Załącznik I: tabela punktowa Pucharu Świata UCI w BMX Freestyle Park
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Miejsce

Punkty

Miejsce

Punkty

Miejsce

Punkty

Miejsce

Punkty

Miejsce

Punkty

1

1000

21

900

41

170

61

82

81

28

2

9000

22

700

42

165

62

79

82

26

3

8200

23

500

43

160

63

76

83

24

4

7700

24

400

44

155

64

73

84

22

5

7200

25

300

45

150

65

70

85

20

6

6700

26

290

46

145

66

67

86

18

7

6200

27

280

47

140

67

64

87

16

8

5900

28

270

48

135

68

61

88

14

9

5400

29

260

49

130

69

58

89

12

10

4900

30

250

50

125

70

55

90

10

11

4400

31

240

51

120

71

52

91

9

12

3900

32

230

52

115

72

49

92

8

13

3500

33

220

53

110

73

46

93

7

14

3100

34

210

54

105

74

43

94

6

15

2700

35

200

55

100

75

40

95

5

16

2300

36

195

56

97

76

38

96

4

17

2000

37

190

57

94

77

36

97

3

18

1700

38

185

58

91

78

34

98

2

19

1400

39

180

59

88

79

32

99

1

20

1100

40

175

60

85

80

30
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