REGULAMIN CYKLU ZAWODÓW - FISCHER ROLLERSKI CUP 2022
W BIEGACH NA NARTOROLKACH

ORGANIZATOR : Fischer Polska, Fischer Racing Center Kraków ( Rynek Kleparski 13),
organizatorzy lokalni
WSPÓŁORGANIZATOR: pif sport.com.pl, MT-SPORT , biegi narciarskie.com.pl, skipol.pl

1. Zawody będą się odbywać w terminach zgodnych z ustalonym kalendarzem zamieszczonym na stronie
skipol.pl. O ewentualnych zmianach będziemy informować na stronie skipol.pl .
2.Wszystkie biegi zaliczane do FISCHER ROLLERSKI CUP 2022 będą rozgrywane stylem klasycznym na
dystansach ustalonych przez organizatorów poszczególnych biegów.
3. Sprzęt: wszystkie biegi zaliczane do cyklu będą rozgrywane na nartorolkach Fischer RC7 classic, których
przygotowanych do startu będzie 60 par. Osoby spoza TOP 60 mają możliwość wystartowania na swoim sprzęcie
pod warunkiem, że nartorolki będą wyposażone w koła gumowe o szerokości od 38-45mm i nie wyższe niż 75mm.
Każda z nartorolek musi być wyposażona w jedno koło z łożyskiem jednokierunkowym. Koła muszą mieć
oryginalne, fabryczne oznaczenia, koła tzw samoróbki, lub też bez fabrycznych oznaczeń mogą być dopuszczone
tylko za zgodą organizatora.
UWAGA!!
* Nartorolki są wyposażone w wiązania Fischer Turnamic Rollerski Classic IFP, w związku z tym uczestnicy powinni
mieć buty kompatybilne z systemami: NNN, Turnamic, Prolink (marki butów takie jak Fischer, Madshuc, Alpina,
Rossignol, Salomon-Prolink , Spine i inne).
* Nartorolki będą do odbioru około 15 minut przed startem zawodników. Na nartorolkach użyczanych przez
organizatora będzie można poruszać się tylko i wyłącznie w wyznaczonej przez organizatora strefie. Zabroniona
jest także jakakolwiek ingerencja w powierzony sprzęt, łożyska, smarowanie itp.
* Wyjechanie poza pole wyznaczone przez organizatora, oraz jakakolwiek ingerencja w sprzęt, zarówno przed
startem, jak też zauważona na mecie będzie skutkowała dyskwalifikacją zawodnika/czki.
4. Opłaty startowe : wg regulaminów poszczególnych biegów
5. Kategorie wiekowe – osobno kobiet (K) i mężczyzn (M) (wg roku kalendarzowego urodzenia)
Grupa K1/M1 19-29 lat
Grupa K2/M2 30-39
Grupa K3/M3 40-49
Grupa K4/M4 50-59
Grupa K5/M5 60-69
Grupa K6/M6 70-79
Grupa K7/M7 80 i starsi

UWAGA!! Cykl FISCHER ROLLERSKI CUP 2022 jest cyklem zawodów przeznaczonych dla amatorów. W zawodach
mogą startować także zawodnicy, jednak pod warunkiem rocznej karencji (licencja PZN, PZBiath). Zawodnicy z
aktualnymi licencjami startujący w zawodach wg lokalnych regulaminów nie będą klasyfikowani w ramach cyklu.
6. Klasyfikacje: w każdym biegu zaliczanym do cyklu będzie prowadzona klasyfikacja punktowa OPEN oraz w
kategoriach wiekowych. Punkty będą naliczane wg klucza FIS używanego w zimowych Pucharach Świata (patrz
tabelka poniżej)

Zawodniczki i zawodnicy zbierają punkty w dwóch w/w grupach OPEN i w swojej kategorii wiekowej.

7. Nagrody:
Zawodniczki i zawodnicy w kategoriach wiekowych Fischer Rollerski Cup 2022 na zakończeniu cyklu ( Finał
Rolkowisłok 2022 w Frysztaku) otrzymają:
Miejsca 1-3 medale Fischer Rollerski Cup w kategoriach
Miejsca 1-6 dyplomy w kategoriach
Miejsca 1-3 OPEN : 1 miejsca nartorolki Fischer Speedmax Classic z wiązaniami, 2 i 3 miejsca nagrody rzeczowe
Fischer,One Way.
Miejsca 1-6 OPEN pamiątkowe dyplomy.
UWAGA! W przypadku równej ilości punktów w klasyfikacji OPEN decydują wyższe lokaty w poszczególnych
biegach.
Osoby nie obecne na zawodach finałowych tracą swoje „zdobycze” nagrody medale itd.
Oczywiście powyższe zasady dotyczy tylko klasyfikacji Fischer Rollerski Cup, lokalni organizatorzy imprez nagrody
rozdają wg swoich regulaminów.
8. Nie wymienione w powyższym regulaminie sprawy, regulują regulaminy organizatorów biegów zaliczanych do
Fischer Rollerski Cup 2022.

Odpowiedzialny za Fischer Rollerski Cup 2022
Kuba Cieślar

