
 

 

Regulamin amatorskich zawodów narciarskich slalom gigant 

HERO SEASON TROPHY 2020 
 
 
Organizator: 
Organizatorem zawodów jest Szczyrkowski Ośrodek Narciarski S.A., 
ul. Narciarska 10,  43-370 Szczyrk. 
 
Termin i miejsce zawodów: 
8 marca 2020, trasa nr 2 z Małego Skrzycznego na Halę Skrzyczeńską. 
Biuro zawodów przy dolnej stacji gondoli ul. Salmopolska 53B. 
 
Program zawodów: 
10:00 oglądanie trasy 
11:00 START- przejazd pierwszy 
po zakończeniu przejazdu pierwszego - przejazd drugi 
15:00 ogłoszenie wyników i wręczenie nagród (przy dolnej stacji gondoli) 
 
Zgłoszenia:  
Zgłoszenia przyjmowane są na www.gopass.pl  
Limit uczestników 150 osób, decyduje kolejność zgłoszeń. 
Zgłoszenia online przyjmowane do 5.03. 2020 do 23:59 na www.gopass.pl  
Zgłoszenia na miejscu przyjmowane są w dniu 8.03.2019 w godz. 8:30-
9:00 (opłata 60 zł w Infocentrum, wpis na listę startową na podstawie 
paragonu, konieczne jest posiadanie zarejestrowanej karty gopass). 
  
Warunki uczestnictwa:  

• W zawodach mogą wziąć udział wszystkie osoby, które nie były 
czynnymi zawodnikami w ciągu ostatnich 3 sezonów.  

• Zawodnik musi posiadać ważny skipass na koleje i wyciągi.  
• Każdy uczestnik zawodów musi posiadać kask narciarski. 
• Organizatorzy zalecają wykupienie ubezpieczenia od NW.  

 
Opłata  startowa: 
Zawody Hero Season Trophy są zawodami z opłatą startową.  Aby wziąć 
udział w zawodach należy zakupić skipass według oferty Szczyrkowskiego 
Ośrodka Narciarskiego oraz opłacić wpisowe w wysokości 20 zł dla osób, 
które posiadają karnet sezonowy oraz 45 zł dla pozostałych przy zapisach 
online, na miejscu liczba miejsc ograniczona, koszt wpisowego na miejscu 
60 zł.  
 
Numery startowe: 
Numery startowe będą wydawana w biurze zawodów przy dolnej stacji 
kolei gondolowej, ul. Salmopolska 53B. O przyznawaniu numerów 
startowych decyduje kolejność zgłoszeń. Biuro zawodów czynne w dniu 
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8.03.2020, w godz.: 8:30 - 10:30 przy dolnej stacji gondoli. Oddawanie 
numerów startowych w godz. 14:00- 15:00 w biurze zawodów. 
 
Oświadczenie:  
Każdy z uczestników zawodów zobligowany jest do podpisu oświadczenia 
poświadczającego: 

• brak przeciwwskazań do startu w zawodach i uprawiania narciarstwa, 
• akceptację zapisów regulaminu. 

W przypadku zawodników nieletnich, do podpisu oświadczenia 
zobowiązany jest prawny opiekun. 
 
Sposób  przeprowadzenia zawodów: 

Zawody przeprowadzone zostaną w określonych kategoriach wiekowych w 
konkurencji slalom gigant w dwóch przejazdach.  
 

Kategorie zawodników Hero Season Trophy Tour: 

Kobiety i mężczyźni amatorzy w kategoriach wiekowych: 
 

• DZIECI chłopcy od 6 do 12 roku życia (2014 -2008) 
• DZIECI dziewczęta od 6 do 12 roku życia (2014-2008) 
• JUNIOR chłopcy od 13 do 18 roku życia (2007-2002) 
• JUNIOR dziewczęta od 13 do 18 roku życia (2007-2002) 
• SENIOR kobiety od 19 do 49 roku życia (2001-1971) 
• SENIOR mężczyźni od 19 do 49 roku życia (2001-1971) 
• MASTERS mężczyźni 50+ (1970-....) 
• MASTERS kobiety 50 + (1970-....) 

 
Kolejność startu: 
Kolejność startu w I i II przejeździe według numerów startowych. 
 
Klasyfikacja slalom gigant: 
Klasyfikacja zostanie przeprowadzona w kategoriach wiekowych 
z podziałem na kobiety i mężczyzn: dzieci, junior, senior i masters.  
 
Na wynik przejazdu składa się suma czasów.  
Niewystartowanie w I lub II przejeździe, nieukończenie I lub II przejazdu 
oraz dyskwalifikacja w I lub II przejeździe wykluczają zawodnika 
z klasyfikacji. Organizator zastrzega sobie prawo przeprowadzenia 
dodatkowych klasyfikacji.  
 
Nagrody: 
Dla trzech pierwszych miejsc w każdej kategorii. 



 

 

Pierwsze miejsca w każdej kategorii otrzymują skipass całosezonowy (jazda 
dzienna) na sezon 2020/2021. 
 
Biuro, sędziowie i kierownictwo zawodów: 
Protesty dotycząc zawodów można składać na piśmie do 15 min. po 
zakończeniu konkurencji w biurze zawodów. Opłata za protest wynosi 100 
zł. 
 
Za stan zdrowia uczestników i umiejętności narciarskie organizator 
zawodów nie ponosi odpowiedzialności. Uczestnictwo w zawodach 
odbywa się na własną odpowiedzialność zainteresowanych.  
 
Zawody przeprowadzone zostaną z obowiązującymi przepisami PZN 
w zakresie organizacji zawodów narciarskich w konkurencjach zjazdowych.  
Organizator zawodów ma prawo odwołania konkurencji z uwagi na złe 
warunki śniegowe lub atmosferyczne.  
 
Interpretacja regulaminu należy do organizatorów zawodów.  
 
Dokonanie zgłoszenia do zawodów jest jednoznaczne z akceptacją 
regulaminu zawodów. 


