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ŠTATÚT SÚŤAŽE SCOOT JAM
Účelom tohto štatútu je stanoviť pravidlá súťaže jazdcov na kolobežkách v
skateparku na Námestí Republiky v Petržalke s názvom „SCOOT JAM“. Tento štatút je
jediným dokumentom, ktorý záväzne upravuje pravidlá uvedenej súťaže a môže byť
zmenený jedine organizátorom formou písomných dodatkov.
I. ÚČEL SÚŤAŽE
Účelom súťaže je:
1. prezentovať schopnosti jazdcov v tomto športe a oceniť najschopnejších jazdcov;
2. vytvoriť priestor na výmenu skúseností;
3. vytvoriť podmienky na zdieľanie a sieťovanie, získanie cenných kontaktov;
4. zlepšiť podmienky pre jazdcov na kolobežke;
5. propagovať tento šport a podporiť tradíciu súťaže.
II. ORGANIZÁTOR SÚŤAŽE
Názov: KASPIAN
Právna forma: Občianske združenie
Sídlo: Furdekova 6/A, 851 03 Bratislava, Slovenská republika
V zastúpení: Mgr. Michal Berta, Mgr. Zuzana Milatová, Mgr Silvia Ilavská
Organizačný tím: Zamestnanci organizácie KASPIAN a skupina sympatizantov daného
športu
III. TERMÍNY A MIESTO REALIZÁCIE SÚŤAŽE
Termín: sobota 1. augusta 2020 (od 10:00 do 18:00)
Miesto realizácie súťaže: skatepark na námestí Republiky v Bratislave
IV. OSOBY OPRÁVNENÉ ZÚČASTNIŤ SA SÚŤAŽE
Každá fyzická osoba, ktorá splní tieto podmienky:
1. Minimálny vek účastníka je 7 rokov.
2. Ak je účastník mladší ako 18 rokov je na prihláške potrebný podpis jeho zákonného
zástupcu, ktorý za neho preberá plnú zodpovednosť počas súťaže a podpisom vyjadruje
súhlas s účasťou “na vlastné nebezpečenstvo”. Zákonný zástupca, alebo účastník starší
ako 18 rokov zároveň potvrdzuje, že si nie je vedomý/á žiadnej choroby (napr. srdcové
ťažkosti a pod.), ani iných obmedzení, ktoré by mohli ohroziť zdravie a život účastníka pri
výkone tejto aktivity. V prípade osoby staršej ako 18 rokov podpisuje prihlášku iba
samotný účastník a preberá za seba plnú zodpovednosť.
3. Účastník súťaže respektíve jeho zákonný zástupca ďalej berie na vedomie, že
predmetom súťaže je športový výkon na kolobežkách a týmto preberá zodpovednosť za
akékoľvek škody na zdraví alebo na majetku, ktoré účastník súťaže spôsobí sebe alebo
tretím osobám. Zákonný zástupca maloletého účastníka súťaže berie na vedomie, že
organizátor súťaže nepreberá povinnosť vykonávať dohľad nad takýmto maloletým
účastníkom súťaže.
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4. Súťažiť môžu muži aj ženy, bez ohľadu na pôvod a štátnu príslušnosť.
5. Účastník súťaže je povinný vyplniť prihlášku priamo na mieste v deň konania súťaže a
podpísať ju podľa bodu 2, IV časti štatútu.
6. Každý súťažiaci je povinný mať na hlave prilbu (odporúčame aj chrániče ďalších častí
tela) a pri sebe na mieste konania súťaže zdravotný preukaz, ktorý je potrebný v prípade
úrazu.
7. Každý účastník súťaže je povinný zaplatiť štartovné v hodnote 3,- €.
8. Súťaže sa nemôžu zúčastniť jazdci pod viditeľným vplyvom alkoholu iných omamných
látok. V prípade toho porušenia bude jazdec diskvalifikovaný.
9. Účastník je povinný dodržiavať pravidlá súťaže, slušne sa správať, riadiť sa podľa
pokynov a výziev organizátorov.
V prípade, že účastník poruší niektoré z týchto ustanovení, organizátor ho môže vylúčiť zo
súťaže, bez nároku na vrátenie štartovného.
V. PREDMET SÚŤAŽE
Predmetom súťaže je vytvorenie priestoru na predvedenie schopností jazdcov v tomto
športe a ocenenie tých najlepších jazdcov. Pre verejnosť je súťaž zároveň exhibíciou,
ukážkou a športovo-kultúrnym podujatím.
VI. POROTA A KRITÉRIA HODNOTENIA
Porota súťaže pozostáva z 3-4 ľudí určených organizátorom, ktorí sú odborne zdatní,
profesionálni v problematike predmetného športu súťaže a sú aj dostatočne objektívni.
Hodnotí sa obtiažnosť a rozmanitosť trikov, ako aj čistota ich prevedenia, a to každý
jazdec a jeho jazda osobitne.
VII. KONTAKT
Tel. kontakt na organizátora o.z. KASPIAN: 0911 484 803 alebo 0910 909 698
WEB: www.kaspian.sk
VIII. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
1. Tento štatút je schválený organizátorom súťaže.
2. Tento štatút je vyhotovený v jednom exemplári, ktorý je uložený u organizátora súťaže.
3. Obsah štatútu je tiež zverejnený na webovej stránke súťaže, prípadne na inej stránke
organizátora.

