
 Regulamin uczestnictwa – Wyścigi Ślimaków: 

1. Uczestnikiem wyścigu może być każda osoba w wieku do lat 18, natomiast wiek 

zawodnika jest bez ograniczeń.  

2. Każdy z uczestników ma prawo do wystawienia 1 zawodnika. 

3. Zawodnikiem może być wyłącznie ślimak winniczek bez względu na wymiary. 

4. Każdy z uczestników i zawodników przed startem po zarejestrowaniu otrzymuje 

numer startowy. 

5. Nr startowy umieszcza się na wysokości klatki piersiowej uczestnika wyścigu oraz 

muszli zawodnika. 

6. Przed każdym z biegów następuje prezentacja zawodników 

7. Jeden zawodnik uczestniczy tylko w 1 biegu eliminacyjnym 

8. Bieg odbywa się na białym stole, na którym wyrysowane są 2 okręgi w odległości 1m 

od siebie: pierwszy startowy umieszczony bliżej środka stołu i drugi końcowy (meta) 

umieszczony przy zewnętrznej krawędzi stołu.  

9. Zawodnicy mają do pokonania dystans 1 m w czasie nie dłuższym niż 10 min 

10. Wyścig składa się z 5 biegów eliminacyjnych i biegu finałowego. 

11. W jednym biegu może uczestniczyć co najwyżej 20 zawodników. 

12. Do biegu finałowego kwalifikowanych jest pierwszych 4 zawodników z 

poszczególnych biegów eliminacyjnych oraz w razie konieczności pozostali w 

kolejności uzyskania najlepszych wyników w biegach eliminacyjnych. 

13. Podczas biegów niedopuszczalne jest opieranie się i uderzanie w stół startowy, a 

także kładzenia jakichkolwiek przedmiotów na stole. Dopingowanie zawodnika w 

nieprzepisowy sposób, spowoduje wykluczenie zawodnika i uczestnika z wyścigu. 

14. Ogłoszenie wyników i wręczenie pucharów oraz dyplomu nastąpi bezpośrednio po 

zakończeniu biegu finałowego. 

15. Po zakończeniu wyścigu Organizator dopuszcza rozlosowanie i wręczenie 

dodatkowych nagród, w tym nagrody głównej, spośród wszystkich uczestników 

zgłoszonych do wyścigu bez względu na zajęte miejsce w poszczególnych biegach. 

Jednak wiek uczestnika nie może być wyższy niż 18 lat. 

16. Po zakończeniu wyścigu uczestnik zawodów ma obowiązek zostawić swojego 

zawodnika w jego naturalnym środowisku (może także zostawić u organizatora). 

17. Sprawy sporne rozstrzyga organizator. 

 

Komisja sędziowska: 
Komisja składa się z 5 sędziów: 

- Jednego Głównego – ogłasza start zawodników i wyniki poszczególnych biegów. 

- Dwóch Liniowych – zgłaszają dotarcie zawodników do mety i dokonują pomiarów. 

- Trzech Rejestrujących – rejestrują zawodników, wydają numery startowe i rejestrują 

wyniki. 
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