
Regulamin zawodów narciarskich slalom gigant 
MISTRZOSTWA MISIA MAXA 

 

 

 
Organizator: Szczyrkowski Ośrodek Narciarski 
Termin i miejsce zawodów:  
15 lutego 2020, na terenie Szczyrk Mountain Resort (MAXILAND). W przypadku 
niesprzyjających warunków pogodowych i braku możliwości rozegrania zawodów 
w podanej lokalizacji, organizator poinformuje o zmianie miejsca zawodów. Biuro 
zawodów ul. Narciarska 10 – Baby Room. 
 
Zasady ogólne zawodów:  
1. Zgłoszenia przyjmowane są poprzez email: szkola@szczyrkowski.pl lub telefonicznie 

788-267-169.  
2. Dokonanie zgłoszenia do zawodów jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu 

zawodów.  
3. Każdy uczestnik zawodów musi posiadać kask narciarski.  
4. Uczestnik może wystartować tylko w jednej kategorii.  
5. Organizatorzy zalecają wykupienie ubezpieczenia od NNW.  
6. Udział w zawodach jest nieodpłatny.  
7. W biurze zawodów zawodnik odbiera plastron z numerem startowym. Plastron należy 

zwrócić po zakończeniu zawodów.   
8. Każdy uczestnik zawodów zobligowany jest do podpisania w biurze zawodów 

oświadczenia:  
a. o braku przeciwskazań zdrowotnych do uprawiania narciarstwa  
b. o starcie w zawodach na własną odpowiedzialność  
c. o zgodzie na start dziecka w zawodach (rodzice dzieci, które nie ukończyły 18 

roku życia)  
 
9. W zawodach mogą brać udział tylko i wyłącznie amatorzy. Udział zawodnika 

z licencją PZN skutkuje dyskwalifikacją.  
10. Numery startowe będą wydawane w biurze zawodów w Baby Room przy 

ul. Narciarskiej 10 w dniu zawodów od godziny 9:00 do 9:45. O przyznawaniu numerów 
startowych decyduje kolejność zgłoszeń. 

11. Zapisy będą trwały do dnia 14.02.2020 do godziny 15:00. W wypadku niepełnej listy 
startowej (maksymalna ilość uczestników całych zawodów – 80 osób) w dniu zawodów 
15.02 zapisy zostaną zakończone na miejscu w biurze zawodów o godzinie 9:00.  

12. Biuro zawodów będzie czynne w godz. 8:00 - 16:00.  
13. Start następuje wg. kolejności numerów startowych w poszczególnych kategoriach. 

 
PROGRAM ZAWODÓW DLA KATEGORII: 

• Dziewczynki – rocznik 2013 i młodsze 
• Chłopcy - rocznik 2013 i młodsze 
• Dziewczynki – rocznik  2008 – 2012 
• Chłopcy - rocznik  2008 – 2012 

 
Maksymalna ilość osób startujących w MAXILAND – 80 uczestników (20 w każdej 
kategorii)  
Miejsce : MAXILAND 
Godz. 9:30 Rozgrzewka 
Godz. 10:00 START 
Godz. 12:00 STOP 
Godz. 13.00 wyniki i nagrody   

mailto:szkola@szczyrkowski.pl


Nagrody:  
• Dyplomy i upominki od Reima przewidziane dla wszystkich startujących.  
• Bogate zestawy nagród od firmy Reima i Szczyrk Mountain Resort dla pierwszych 

4 miejsc w każdej kategorii.  
• Skipass/fastpass ( 1 miejsce 2x 4h; 2miejsce 2x 3h; 3 miejsce 2x 2h; 4 miejsce 2x 1h) 

obowiązujący w ośrodku Szczyrk Mountain Resort 
 

 
Zasady zawodów: 
1 Start w kolejności numerów startowych w każdej z kategorii.  
2 Obowiązuje jeden przejazd w każdej z kategorii.  
3 Zawody przeprowadzone zostaną z obowiązującymi przepisami PZN w zakresie 

organizacji zawodów narciarskich w konkurencjach zjazdowych.  
4 klasyfikacji decyduje czas przejazdu.  
5 W przypadku niesprzyjających warunków pogodowych program zawodów może ulec 

zmianie. Jeśli warunki pogodowe uniemożliwią przeprowadzenie zawodów slalom 
zostanie odwołany (decyzje podejmuje osoba odpowiedzialna za nadzór techniczny, po 
konsultacji z GOPR – em i organizatorami).  

6 Przed i po zakończeniu zawodów zjazd pomiędzy bramkami jest niedozwolony.  
7 Organizatorzy nie zapewniają dobrowolnego ubezpieczenia NNW.   
8 Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany w regulaminie i programie zawodów. 
 
Biuro, sędziowie i kierownictwo zawodów  
Kierownictwo zawodów stanowią cztery osoby, obsługujące zawody.   
Za stan zdrowia uczestników i umiejętności narciarskie organizator zawodów nie ponosi 
odpowiedzialności. Uczestnictwo w zawodach odbywa się na własną odpowiedzialność 
zainteresowanych. Interpretacja regulaminu należy do organizatorów zawodów. 
Dokonanie zgłoszenia do zawodów jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu 
zawodów. 
 


