
Zawody Narciarskie Puchar Promyczka na  Czarnej Górze

Zawody narciarskie dla dzieci w slalomie gigancie

REGULAMIN

Organizator:
Organizatorem imprezy jest Szkoła Narciarska Czarna Góra.

Terminy zawodów:

Zawody odbędą się w następujących terminach: 

Miejsce zawodów:
Zawody odbędą się w Ośrodku Narciarskim Czarna Góra na jednej z tras przy wyciągach Baba / Jaga  Trasa zostanie

Zgłoszenia:
Zgłoszenia przyjmowane są mailowo na adres: szkolaczarnagora@gmail.com lub osobiście w biurze Szkoły Narciarskiej 

Limit uczestników 150 osób, decyduje kolejność zgłoszeń.
Termin przyjmowania zgłoszeń do każdej edycji mija na 1h przed rozpoczęciem zawodów danej edycji.

Warunki uczestnictwa:
 · Każdy zawodnik musi posiadać kask narciarski i sprawny sprzęt narciarski (narty, kijki, ubiór, gogle).

 · Zawodnik musi posiadać potwierdzenie wpłaty (płatne bezpośrednio u organizatora).
 · Zawodnik musi podpisać oświadczenie, o którym mowa w regulaminie.
 · Zawodnik startuje na własną odpowiedzialność. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za stan zdrowia  

i umiejętności narciarskie uczestników oraz za wypadki wynikające z winy uczestników zawodów. Organizatorzy 
zalecają wykupienie ubezpieczenia od NNW. 

Opłata startowa:
Za udział w zawodach Puchar Promyczka przewidziana jest opłata startowa w wysokości 50 PLN.  
Opłata startowa dla uczestników Akademii Narciarskich prowadzonych przez SN Czarna Góra ujęta jest w cenie 
szkolenia w Akademii.  
W dniu zawodów pobrana zostanie kaucja 50 PLN za wydanie numeru startowego.

Numery startowe:
Numery startowe będą wydawane przez Organizatora przed zawodami. Zawodnik zobowiązuje się do nieodstępowania
swojej koszulki z numerem identyfikacyjnym osobom trzecim. Za nieprzestrzeganie tej zasady grozi dyskwalifikacja.

Oświadczenie:
Uczestnicy mają obowiązek zgłosić się do Organizatora imprezy przed rozpoczęciem treningu/ zawodów, aby potwierdzić 
swój udział i przedłożyć podpisane oświadczenie poświadczając:

 · brak przeciwwskazań do startu w zawodach i uprawiania narciarstwa
 · akceptację zapisów regulaminu

W przypadku zawodników nieletnich do podpisu oświadczenia zobowiązany jest prawny opiekun.
Treść oświadczenia (zał. 1.).
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      Każdy piątek w okresie zimowych ferii czyli 14/21/28 stycznia, 4/11/18/25 luty, 4 marca 2022 r.
      ok. godziny 11.30

podana w dniu imprezy.

Czarna Góra.

 ·
·

 · Koszty wyciągów narciarskich pokrywają uczestnicy zawodów.

 · Uczestnicy oraz osoby przebywające na terenie zawodów są zobowiązani przestrzegać zasad bezpieczeństwa,  
przepisów BHP i p.poż obowiązujących na terenie zawodów, oraz stosować się w tym zakresie do poleceń 
wydawanych  przez Organizatora lub służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo i porządek. 

 · Na terenie zawodów należy stosować się do aktualnie obowiązujących norm sanitarnych i rozporządzeń  
ministra zdrowia w związku z pandemią COVID-19.



Sposób przeprowadzenia zawodów:
 · Zawody przeprowadzone zostaną w określonych kategoriach wiekowych w konkurencji slalom gigant. 
 · Wszyscy zawodnicy startują na jednakowej trasie.
 · Start w slalomie gigancie odbywa się według kolejności numerów startowych. O kolejności na liście startowej decyduje 

kolejność zgłoszeń. 
 · Planowany jest 1 przejazd z pomiarem czasu. W przypadku mniejszej liczby uczestników, Organizator może zdecydować 

 · Wynik każdego uczestnika stanowi czas uzyskany podczas przejazdu trasy slalomu. 
 · W przypadku dwóch przejazdów, w razie identycznego czasu lub liczby punktów, zawodnicy sklasyfikowani będą na 

 · W przypadku identycznego czasu zawodnicy sklasyfikowani będą na tych samych pozycjach.
 · Zawody zostaną przeprowadzone zgodnie z obowiązującymi przepisami PZN oraz Narciarskim Regulaminem 

Sportowym.

Klasyfikacja slalom gigant: 

Kategorie:
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o przeprowadzeniu dwóch przejazdów.  

tych samych pozycjach, decyduje czas lepszego przejazdu. 

Klasyfikacja zostanie przeprowadzona w kategoriach ustalonych przez Organizatora bez podziału na kobiety i mężczyzn. 
Organizator zastrzega sobie prawo przeprowadzenia dodatkowych klasyfikacji.

· Open

· Narciarska Akademia Malucha

· Narciarska Akademia Juniora

· Akademia Pana Narciarza

W przypadku małej liczby startujących w danej kategorii (mniej niż 5 osób), organizator zastrzega sobie prawo łączenia 
kategorii.

Nagrody:

Biuro, sędziowie i kierownictwo zawodów:
Komisję sędziowską powołuje organizator.

 

Interpretacja regulaminu należy do organizatorów zawodów.

 Protesty dotyczące zawodów można składać na piśmie do 15 min po zakończeniu konkurencji w biurze zawodów. 
Opłata za protest wynosi 500 PLN.

Dokonanie zgłoszenia do zawodów jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu zawodów.

Wytyczne dotyczące epidemii SARS-CoV-2 w Polsce:

Organizator nie ponosi odpowiedzialności w przypadku kiedy nie możliwe będzie zorganizowane zawodów z uwagi na 
epidemię COVID-19. W takiej sytuacji wniesiona przez uczestnika opłata startowa  zostanie przeniesiona na nowy termin, 
bądź zwrócona uczestnikowi w całości. Wytyczne w sprawie warunków organizacji zawodów w związku z epidemią 
COVID-19 będą modyfikowane w zależności od wprowadzenia rozporządzeń Rady Ministrów w sprawie ustanowienia 
określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. Organizator zaleca obserwowanie 
oficjalnych komunikatów potwierdzonych przez Ministerstwo Zdrowia lub Główny Inspektorat Sanitarny dotyczących 
epidemii COVID-19 na stronie https://www.gov.pl/web/koronawirus.

·

· Puchar dla zwycięzców poszczególnych kategorii 

· Upominki od sponsorów dla najlepszych zawodników

Pamiątkowy medal za udział dla każdego zawodnika

Zawody przeprowadzone zostaną z obowiązującymi przepisami PZN w zakresie organizacji zawodów narciarskich 
w konkurencjach zjazdowych. Organizator imprezy ma prawo odwołania konkurencji z uwagi na złe warunki śniegowe 
lub atmosferyczne. Organizator może zakończyć zawody po  pierwszym przejeździe, jeśli warunki nie pozwolą na drugi 
przejazd.

· Losowanie nagród wśród uczestników zawodów


