
Regulamin organizacji Mistrzostw Polski w Jeździe na Hulajnodze 

Wyczynowej 

I. Cele i zadania 

1. Organizacja imprez eliminacji oraz finału Mistrzostw Polski. 

2. Promocja jazdy na hulajnodze wyczynowej oraz zdrowego trybu życia. 

3. Wyłonienie najlepszych zawodników kraju w Hulajnodze Wyczynowej. 

4. Mistrzostwa Polski są jedną z podstaw powołań do Kadry Narodowej w jeździe na   

Hulajnodze Wyczynowej. 

 

II. Organizator 

1. Organizatorem może być każda osoba prawna lub fizyczna, która zostanie wyłoniona przez 

Zarząd Polskiego Związku Sportów Wrotkarskich, po zasięgnięciu opinii Komisji Polish Scoot 

Commission. 

2. Wnioskujący o organizację powinien wysłać swoją kandydaturę listownie do siedziby 

Związku na adres ul. Inspektowa 1, pok 10902-711 Warszawa lub elektronicznie na adres: 

contact@polishscootcommission.pl, w roku w którym planowane są Mistrzostwa Polski. 

3. O wynikach, drogą mailową, zostaną w pierwszej kolejności powiadomieni wnioskodawcy, 

najpóźniej 2 tygodnie po zgłoszeniu o prawie do organizacji eliminacji lub finału Mistrzostw 

Polski. 

4. Przy ocenie wniosków brane są pod uwagę: doświadczenie organizatora, posiadane zasoby 

ludzkie i materialne, okres ostatniej organizacji mistrzostw (premiowane będą ośrodki, które 

dłużej czekają na bycie gospodarzem), fakt stowarzyszenia organizacji w Polskim Związku 

Sportów Wrotkarskich. 

5. O rozpoczęciu naboru zgłoszeń PSC informuje poprzez swoje kanały social media. 

 

III. Forma organizacji 

• Przeznaczenie 

Celem tego dokumentu jest ustanowienie zasad regulujących proces wyłonienia Mistrza Polski 

w ramach cyklu Mistrzostw Polski w jeździe na hulajnodze. Definiuje on zarówno fazę 

eliminacyjną, jak i finałową określając ich formę, wytyczne kwalifikacji, wyboru miejsc, 

praktyki sędziowania,  oraz punktację. 

• Eliminacje Mistrzostw Polski 

Celem eliminacji jest wyłonienie grupy zawodników, która weźmie udział w fazie finałowej 

Mistrzostw Polski. Grupę tą stanowią uczestnicy, którzy otrzymają tzw. „Zielone światło”. 

Decyzja w kwestii zarówno ilości przystanków eliminacyjnych jak i ich miejsca podejmowana 
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jest przez Komisję Sędziowską, która zobowiązana jest do opublikowania tych informacji 

przed rozpoczęciem cyklu eliminacyjnego. Proces wyboru przebiega zgodnie z kryteriami 

zawartymi  przez komisje PSC. 

• Uczestnicy 

Udział w eliminacjach może wziąć każdy kto wyrazi chęć uczestnictwa oraz dostarczy 

wypełniony formularz udziału w zawodach przed ich rozpoczęciem. Kopia wymaganego 

formularza dostępna jest zarówno na wydarzeniu na facebook Polish Scoot Comission jak i w 

biurze zawodów w  dniu rozgrywania zawodów.  

• Forma Eliminacji 

Eliminacje do Mistrzostw Polski odbywają się w dwóch etapach. Etap pierwszy przebiega w  

formie „Jam Session”, co oznacza grupowe przejazdy zawodników w określonym przedziale 

czasowym, w ramach których zawodnicy ci wykonują ewolucje celem uzyskania możliwie 

największej liczby punktów. Czas przejazdów i ilośc uczestników w grupach oraz tych 

premiowanych udziałem w drugim etapie eliminacji ustalana jest przez Komisję Sędziowską, 

w oparciu o wielkość i specyfikę obiektu, na którym odbywają się zawody. 

Etap drugi przebiega w formie indywidualnych przejazdów każdego z premiowanych 

zawodników. Każdy z uczestników odbywa dwa przejazdy, z których w finalnej punktacji brany 

pod uwagę jest ten z większą ilością punktów. Podobnie jak w etapie pierwszym, czas 

przejazdu ustalany jest przez Komisję Sędziowską. Kolejność zajmowanych miejsc 

determinowana jest przez ilość zdobytych punktów w hierarchii od największej do 

najmniejszej. 

Komisja Sędziowska ma prawo zmienić formę eliminacji na skutek przyczyn zewnętrznych jak 

np. mała ilość zawodników czy niesprzyjające warunki atmosferyczne.  

Eliminacje do Mistrzostw Polski odbywają się w dwóch etapach. Pierwszy przebiega w formie 

2 przejazdów. Organizator decyduje o czasie przejazdów od 45-60 sekund, który może być 

zależny od wielkości skatepark lub ilości zawodników. Każdy z uczestników ma taki sam czas 

przejazdu, który musi zostać ogłoszony przed rozpoczęciem zawodów. Każdy jest zobowiązany 

zakończyć pierwszy przejazd by móc uczestniczyć w drugim. Aby przejść do kolejnego etapu 

będą brane pod uwagę oba czasy. Jeśli dwóch lub więcej zawodników mają taki sam wynik, 

wtedy rozstrzygający, brany pod uwagę będzie drugi przejazd. Drugi etap kwalifikacji ma za 

zadanie wyłonić do 10 osób, które przechodzą do etapu Finału Mistrzostw Polski oraz kolejne 

5, które otrzymują zielone światło.  

• Zielone Światło 

Zielone Światło to forma premiowania najlepszych zawodników eliminacji, uprawniająca do 

wzięcia udziału w fazie finałowej Mistrzostw Polski. 

Zielone Światło przyznawane są przy okazji każdego przystanku eliminacyjnego. Premiowani 

nimi są zawodnicy zajmujący trzy pierwsze miejsca w ramach każdych eliminacji, uzyskujący 

największą ilość punktów.  



W przypadku, gdy w kolejnych przystankach eliminacji do zdobycia Zielonego Światła 

kwalifikują się uczestnicy, którzy uprzednio już ją wywalczyli, przyznawana ona jest kolejnym 

zawodnikom z największą ilością punktów w danym przystanku (miejsce czwarte, miejsce 

piąte itd.)  

• Finał Mistrzostw Polski 

Celem finałów Mistrzostw Polski jest wyłonienie Mistrza Polski w jeździe na Hulajnodze. 

Decyzja o wyborze miejsca rozgrywania zawodów finałowych podejmowana jest przez Komisję 

PSC, w oparciu o kryteria zawarte w załączniku nr 1 o wyborze skatepark’ów spełniających 

wymogi rozgrywania zawodów o tej randze. Komisja zobowiązana jest do opublikowania tej 

decyzji przed rozpoczęciem cyklu eliminacyjnego. 

• Uczestnicy 

Udział w finałach wezmą wszyscy zawodnicy, którzy na etapie eliminacji uzyskali Zielone 

Światło oraz dostarczą  wypełniony formularz udziału w zawodach przed ich rozpoczęciem. 

Kopia wymaganego formularza dostępna jest zarówno na stronie internetowej Polish Scoot 

Commision jak i u sędziów w dniu rozgrywania zawodów.  

• Forma Finału 

Finał podzielony jest na dwa etapy, które przebiegają w formie indywidualnych przejazdów, w 

ramach których zawodnicy wykonują ewolucje celem uzyskania możliwie największej liczby 

punktów. Ilość przejazdów w etapie wstępnym oraz czas ich trwania określane są przez 

Komisję Sędziowską w oparciu o wielkość i specyfikę obiektu, na którym odbywają się zawody 

oraz liczbę obecnych uczestników. 

W etapie drugim, udział bierze 10 najlepszych zawodników, którzy uzyskali największą ilość 

punktów w etapie wstępnym. Każdy z zawodników odbywa dwa przejazdy, z których w finalnej 

punktacji brany pod uwagę jest ten z większą ilością punktów. Kolejność zajmowanych miejsc 

determinowana jest przez ilość zdobytych punktów w hierarchii od największej do 

najmniejszej. 

Komisja Sędziowska ma prawo zmienić formę finału na skutek przyczyn zewnętrznych jak np. 

mała ilość zawodników czy niesprzyjające warunki atmosferyczne. 

• Sędziowanie 

Podmiotem odpowiedzialnym za proces sędziowania jest Komisja Sędziowska. W jej 

obowiązkach leży dobór składu sędziowskiego dla każdego przystanku eliminacji jak i finału. 

W składzie tym powinno znaleźć się pięciu sędziów, w tym co najmniej trzech posiadających 

licencję Polish Scoot Commision. 

 

Sędziowanie odbywa się w oparciu o ogólne wrażenie, na które składają się następujące 

czynniki: 

• Stopień trudności trick`u  



• Różnorodność  

• Płynność 

• Styl 

 

 Punkty przyznawane przez sędziów powinny opierać się o poniższą skalę: 

• 90 – 100 bezbłędnie, doskonale 

• 80 – 89 bardzo dobrze 

• 70 – 79 przeciętnie 

• 60 – 69 poniżej średniej 

• 50 – 59 niewystarczająco 

• 30 – 49 bardzo źle 

• 0 – 29  brak poprawnie wykonanych trick’ów 

 

Spośród ocen przyznanych przez sędziów odrzucany jest najwyższy oraz najniższy wynik, a 

następnie wyliczana jest średnia arytmetyczna z pozostałych trzech ocen, która staje się 

wynikiem finalnym. 

W przypadku remisu podejmowane są następujące kroki zgodnie z poniższą hierarchią: 

 

• Krok 1: wyliczana jest średnia arytmetyczna z wszystkich pięciu ocen 

• Krok 2: uwzględnione zostają wyniki gorszego z dwóch przejazdów 

• Krok 3: uwzględnione zostają wyniki gorszego z dwóch przejazdów, a średnia 

arytmetyczna wyliczana jest z wszystkich pięciu ocen 

 

W przypadku, gdy powyższe kroki nadal wskazują wynik remisowy, decyzję o zwycięzcy 

podejmuje Sędzia Główny, odpowiadający za rozstrzyganie wszelkich sporów dotyczących 

procesu sędziowania. 

• Dzika karta – tu proszę o opis ile osób dostnaie dzikie karty 

przystanek eliminacji w Dąbrowie Górniczej 

przystanek eliminacji w Żorach  

• Odstępstwa 

Polish Skate Commision zastrzega prawo do zmiany terminu imprez cyklu Mistrzostw Polski w 

wypadku wystąpienia czynników zewnętrznych uniemożliwiających przeprowadzanie 

zawodów. W wypadku wystąpienia takich czynników w trakcie trwania zawodów (np. zmiana 

pogody), wyniki uwzględniane są tylko w przypadku, gdy każdy z zawodników zaliczy 

przynajmniej jeden etap zawodów. 

 



IV. Uczestnicy i kategorie wiekowe 

1. W zawodach mogą brać jedynie obywatele Rzeczpospolitej Polskiej, posiadający aktualną 

licencję zawodniczą PZSW. 

2. Zawody zostaną przeprowadzone w następujących kategoriach wiekowych: 

Senior - 15 lat i więcej, w 2021 roku urodzeni przed 01.01.2006r 

Junior - do 15 roku życia, w 2021 roku urodzeni po 01.01.2006r 

Dziewczyny (girls) - kategoria open 

3. O kategorii, podanych w pkt IV. par.2 decyduje rok kalendarzowy, a nie dokładna data 

urodzenia.  

 

V. Zasady finansowania 

1. Koszty organizacyjne zawodów pokrywa Organizator. 

2. Koszty dojazdu, zakwaterowania i wyżywienia pokrywają zainteresowane kluby i osoby. 

3. Polski Związek Sportów Wrotkarskich dofinansowuje część wydatków Organizatora, w 

miarę posiadanych środków. 

 

Regulamin tworzony w oparciu o spotkania z PZSW Polish Skate Commision (PSC), oraz 

częściowo zapożyczony od komisji PZSW ds. deskorolki: Polish Skate Federation 

http://polishskatefederation.pl/mistrzostwa/zasady/ 
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