Початок змагань: 14:00
2 км – діти С та діти В (2003 р.н. та молодші);
4 км – діти А (2001-2002 р.н.);
20 км – кадети, юніори та дорослі (2000 р.н. та старші).
Для участі у змаганнях обов'язкова наявність шолому та особистого захисту. В
іншому випадку учасники не будуть допущені до старту, без повернення реєстраційного
внеску.
Фінішний час фіксується по моменту перетину першим колесом ролика фінішної
лінії, торкаючись землі.
Головний суддя залишає за собою право вносити зміни в програму змагань в день
старту. Про що буде повідомляти всіх учасників.
Спортсмени, керівники команд, тренери та інші учасники зобов'язані виконувати всі
вимоги Регламенту та Правил змагань, проявляючи при цьому дисциплінованість,
організованість, повагу до спортсменів, суддів і глядачів.
Приймати і виконувати рішення головного судді. Звертатися до головного судді має
право тільки представник команди. Втручання в роботу суддів інших учасників змагань
спричинить дискваліфікацію.
За порушення Регламенту та Правил змагань: некоректну поведінку під час
перегонів, блокування руками, зрізання або відхилення від прямолінійної траєкторії на
фінішній прямій та фальстарт спортсмени отримають попередження.
За порушення Регламенту та Правил змагань: використання радіоприймачів,
невиконання розпоряджень головного судді, за 2 фальстарти, за 3 попередження під час
перегонів, створення труднощів для інших спортсменів, штовхання, які потягли за собою
падіння суперника, за вихід на старт без шолому або стартового номеру спортсмен буде
дискваліфікований.
Представник команди може опротестувати результат змагань у разі порушення
Правил змагань або суддівських помилок, які спричинили суттєві зміни у визначенні
зайнятих місць. У такому випадку, протягом 15 хвилин після закінчення конкретного
забігу представник команди подає протест у письмовій формі головному судді змагань.
Суддівська колегія зобов'язана розглянути протест і прийняти максимально об'єктивне
рішення. Вартість протесту 100 гривень, які повертаються у разі підтвердження
суддівської помилки. Кожен окремий випадок, сплачується окремо. Несвоєчасно подані
протести не розглядаються. Всі спірні питання розглядаються головним суддею змагань –
його рішення максимально об'єктивні і незалежні та не підлягають обговоренню.

