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ORGANIZATORZY 

 
 
 
 
 
 
 

  
 REGULAMIN
1. CEL 

Celem Mistrzostw jest popularyzacja narciarstwa alpejskiego wśród dzieci i młodzieży z powiatu karkonoskiego, 

podniesienie poziomu narciarstwa sportowego i wyłonienie najlepszych zawodników w powiecie w dyscyplinie 

narciarstwo alpejskie - GIGANT.  

 

2. TERMIN, ORGANIZATOR, MIEJSCE, OSOBA ODPOWIEDZIALNA. 

Termin: 6 marca 2021 r. 

Miejsce: Karpacz, stok Jan 

Za przygotowanie i przeprowadzenie Mistrzostw Powiatu Karkonoskiego odpowiedzialny jest Klub Sportowy 

Skivegas Stanek Race Academy oraz Klub Sportowy Szrenica 

 

ZGŁOSZENIA:biuro@ksszrenica.pl 

 

Osoba odpowiedzialna: Małgorzata Krzysztoń tel. 604 234 828 

 

mailto:biuro@ksszrenica.pl


3. UCZESTNICTWO 

• Zawody mają charakter otwarty, prawo startu mają amatorzy i zawodnicy z licencją PZN. 

• Uczestnicy biorą udział w zawodach na własną odpowiedzialność –dzieci i młodzież, która nie ukończyła 18 lat 

zobowiązana jest do posiadania zgody rodziców lub opiekunów prawnych. Zgodnie z  Rozporządzeniem MEN z 

dnia 12.09.2001 r. (Dz.U.Nr101 poz.1095) 

• Zaleca się ubezpieczenie startujących: NW i OC 

• Uczestnictwo w zawodach oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz użycie wizerunku 

zawodnika dla potrzeb organizatora. 

 

4. KATEGORIE WIEKOWE 

W każdej grupie wiekowe osobno klasyfikowane są dziewczęta i chłopcy: 

MŁODZIK MŁODSZY -rocznik-        2011-2012 

MŁODZIK STARSZY -rocznik-        2009-2010 

JUNIOR MŁODSZY -rocznik-        2007-2008 

JUNIOR STARSZY  -rocznik-       2005-2006 

JUNIOR A  -rocznik-       2002-2004 

OPEN Kobiety                    - rocznik-       2001 ---bez limitu 

OPEN Mężczyźni                - rocznik-        2001 –bez limitu 

 

Kluby mogą zgłosić zawodników młodszych niż rocznik 2012, dzieci będą startować w kategorii MŁODZIK 

MŁODSZY. 

 

5. ZGŁOSZENIA 

Warunkiem udziału w zawodach jest: 

• zgłoszenie zawodników w formie tabeli, do której dołączyć należy deklarację/zgodę dla każdego zawodnika 

• Zgłoszenia zawodników zrzeszonych w Klubach za pomocą formularza zbiorczego 

• Pomyłki w rocznikach zgłaszanych dzieci będą skutkowały dyskwalifikacją zawodnika w danych zawodach 

• Posiadanie Legitymacji Szkolnej 

• Uiszczenie opłaty startowej przelewem do 5 marca na wskazane przez organizatorów konto zbiorczo przez 

reprezentanta klubu za WSZYSTKICH zawodników zgłoszonych do zawodów 

• Stawienie się w wyznaczonym przez organizatora miejscu i czasie ze sprzętem pozwalającym na bezpieczny udział 

w zawodach –wymagane jest posiadanie twardego kasku narciarskiego 

• Posiadanie wypełnionego formularza RODO 

 

6. OPŁATA STARTOWA 

Opłaty startowe w wysokości:  40 zł  opłata startowa + 60 zł karnet  (przelew) 

Kaucja za karnet 10 zł  – zwrot gotówką po zawodach po zdaniu numerów startowych w biurze zawodów biurze 

zawodów. 

Kara za zgubienie numeru startowego 100 zł 

 

Wpłata opłaty startowej i za karnet (100 zł)  na konto : 

KS SkiVegas Stanek Race Academy 

37 1090 1926 0000 0001 3269 5856 

 

7. PRZEBIEG ZAWODÓW 



• Klub Sportowy Skivegas Stanek Race Academy wraz z Klubem Sportowym Szrenica  jest odpowiedzialny za 

przygotowanie trasy i infrastruktury w sposób pozwalający na bezpieczne przeprowadzenie zawodów.  

• Obowiązuje elektroniczny pomiar czasu  

• Zawody polegają na dwóch przejazdach w każdej kategorii wiekowej na zasadach opisanych w NRS lub formie 

uproszczonej. 

• Organizator ma prawo zrezygnowania z drugiego przejazdu np. z powodów złych warunków atmosferycznych  

• Zawodnicy mają prawo oglądać trasę ześlizgiem z widocznymi numerami startowymi. 

• Start odbywa się według kategorii wiekowych (od najmłodszych, najpierw dziewczynki) 

• Zawodnik ma 5 sekund czasu na wystartowanie od podania przez startera komendy START. 

• Zawodnik spóźniony na start startuje na końcu kategorii wiekowej. 

• Kolejność startujących w drugim przejeździe jest odwrócona względem listy do pierwszego przejazdu z 

zachowaniem płci i kategorii wiekowych. 

• Przejazd ustawia przedstawiciel gospodarzy 

• Kluby organizujące zawody zapewnią  sędziów bramkowych i sędziego rozjemcę. 

• Sędzia Rozjemca ma prawo dyskwalifikacji zawodnika za niesportowe zachowanie oraz nieprzestrzeganie zasad 

Fair Play: 

• Sprawiedliwa gra (ang. fair play) – norma wartości w sporcie. Jest wyrazem postawy reprezentowanej przez 

zawodnika, gdzie zwycięstwo nie jest celem, który należy osiągnąć za wszelką cenę. Postawa ta cechuje się 

przestrzeganiem przepisów i odrzuceniem korzyści wynikających z błędów sędziego oraz różnego rodzaju oszustw 

sportowych. Sportowca przestrzegającego zasad fair play można poznać po godnym zachowaniu zarówno w 

wypadku zwycięstwa jak i porażki!!! 

• Warunkiem rozpatrzenia protestu jest wniesienie go do 10 minut od ogłoszenia nieoficjalnych wyników, z wpłatą 

kaucji 300 złotych (kaucja, po uwzględnieniu protestu jest zwracana). 

 

8. PUNKTACJA INDYWIDUALNA   

• Rywalizację w swojej kategorii wygrywa zawodnik, który uzyska najwyższą liczbę punktów. 

• Zawodnicy, którzy uzyskają ten sam czas zostają sklasyfikowani na tym samym miejscu i uzyskują tą samą ilość 

punktów. 

 

9. NAGRODY  

Zawodnicy uzyskujący miejsca 1-3 otrzymują medale. Zawodnicy uzyskujący miejsca 1-6 otrzymują dyplomy. 

Zawodnicy uzyskujący 1 miejsce w kategorii OPEN kobiety/mężczyźni otrzymują nagrodę rzeczową. 

 

10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

Kwestie sporne i ewentualne protesty rozstrzyga jury zawodów w składzie: Sędzia Rozjemca i przedstawiciele 

klubów organizujących zawody. Ewentualne protesty należy kierować do sędziego rozjemcy. 

• Prawo interpretacji niniejszego regulaminu oraz dokonywania w nim zmian i uzupełnień, przysługuje 

Organizatorom. 

• Prawo do odwołania i przerwania zawodów w trakcie ich trwania ze względu na złe warunki atmosferyczne 

przysługuje Organizatorom. 

• Uczestnicy ponoszą całkowitą odpowiedzialność cywilną i prawną za wszystkie szkody, jakie wystąpią w związku z 

ich startem w imprezie. 

• Organizatorzy mają prawo wykorzystywać i upubliczniać zdjęcia i filmy z zawodnikami do celów reklamowych i 

promocyjnych. 

• Każdy startujący zawodnik ma obowiązek złożenia oświadczenia RODO (w biurze zawodów przy odbiorze 

numerów startowych składa przedstawiciel klubu) 



• Zgłoszenie na zawody jest równoznaczne z pełną akceptacją postanowień regulaminu. 

 


