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REGULAMIN ZAWODÓW NARCIARSKICH W SLALOMIE GIGANCIE  
O PUCHAR WÓJTA GMINY PAWŁOWICE 

 

1. Organizator 
Organizatorem zawodów jest Gminny Ośrodek Sportu w Pawłowicach. 
2. Cel zawodów 
Celem zawodów jest popularyzacja i upowszechnianie aktywnego wypoczynku na nartach, integracja 
środowiska narciarskiego oraz podnoszenie poziomu narciarstwa zjazdowego.  
3. Termin i miejsce zawodów 
Zawody odbędą się 29.02.2020 r. na stoku narciarskim „Siglany” w Wiśle, w konkurencji slalom gigant. 
4. Konkurencja 
Slalom gigant - każdy zawodnik ma dwa przejazdy, z których do klasyfikacji końcowej liczy się jeden 
przejazd z lepszym czasem. Wygrywa zawodnik z najlepszym czasem.  
5. Kategorie wiekowe 
Rywalizacja prowadzona jest w siedmiu kategoriach wiekowych z podziałem na płeć: 
I grupa (rocznik 2012 i młodsze) – kategoria wiekowa do 8 lat – (możliwy obniżony start), 
II grupa (rocznik 2011 – 2009) – kategoria wiekowa 9 – 11 lat, 
III grupa (rocznik 2008 – 2006) – kategoria wiekowa 12 – 14 lat, 
IV grupa (rocznik 2005 – 2002) – kategoria wiekowa 15 – 18 lat, 
V grupa (rocznik 2001 – 1980) – kategoria wiekowa 19 – 40 lat 
VI grupa (rocznik 1979– 1966) – kategoria wiekowa 41 – 55 lat 
VII grupa (rocznik 1965 i starsze) – kategoria wiekowa 55+  
Uwaga! Dzieci startujące w grupie I muszą pokonać trasę samodzielnie – mogą jednak korzystać z 
pomocy Rodziców. Rodzic/opiekun może jechać przed dzieckiem – wskazując trasę, lub za dzieckiem – 
aby pomóc, kiedy maluch się przewróci. Rodzic nie może przejechać przez linię mety. Przejechanie linii 
mety skutkuje dyskwalifikacją dziecka. 
6. Program zawodów 

a) 15:00 – wyjazd autobusem 
b) 16:30 – 17:30 - wydawanie numerów startowych (według kolejności zgłoszeń) 
c) 17:45 – 18:15 - oglądanie trasy. W czasie oglądania trasy zawodnicy muszą mieć założone w 

sposób widoczny numery startowe. Oglądanie trasy może odbywać się ześlizgiem obok trasy. 
Jazda po trasie przez światło bramki grozi dyskwalifikacją zawodnika 

d) 18:15 – start pierwszego zawodnika (od najmłodszej kategorii wiekowej) 
e) 19:00 – 21:00 – Apres-ski 
f) 20:30 – ogłoszenie wyników oraz uroczyste wręczenie nagród. Odbędzie się po zakończeniu 

wszystkich konkurencji. 
g) 21:20 – powrót autobusem 

7. Zgłoszenia i opłaty 
a) Chętni mogą zgłaszać swój udział w zawodach wraz z uiszczeniem opłaty startowej w kasie 

Gminnego Ośrodka Sportu do dnia 28.02.2020. 
b) Uczestnicy wnoszą opłatę startową w wysokości: 30 zł osoby dorosłe, 20 zł dzieci i młodzież 

ucząca się do 18 roku życia. 
c) Rezygnacja z udziału w zawodach oraz zwrot opłaty startowej możliwy jest wyłącznie do dnia 

27.02.2020r. 
8. Zakres usług: 

a) Transport, 
b) Dwukrotny przejazd trasą slalomu gigantu z pomiarem czasu, 
c) Medale, puchary i dyplomy dla zwycięzców poszczególnych kategorii, 
d) Pamiątkowe medale dla wszystkich dzieci i młodzieży do 18 roku życia, 
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e) Wyżywienie (kiełbasa, ogórek, smalec, pieczywo, herbata, kawa). 
9. Warunki uczestnictwa: 

a) Zawodnikami mogą być wyłącznie amatorzy nie posiadający licencji zawodowej PZN lub ISF, z 
wyjątkiem dzieci do 10 roku życia. 

b) Każdy uczestnik zawodów oświadcza, że posiada wystarczające umiejętności techniczne jazdy 
na nartach by wziąć udział w zawodach i sportowej rywalizacji ze wszystkimi możliwymi skutkami 
i ryzykiem urazów czy wypadków. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za wypadki 
wynikłe z winy uczestników zawodów. 

c) Każdy uczestnik zawodów oświadcza, iż startuje na własną odpowiedzialność i nie posiada 
przeciwwskazań lekarskich zezwalających na start w zawodach. 

d) Zawodnicy nieletni posiadają pisemną zgodę rodziców lub opiekunów na udział w zawodach. 
(Załącznik nr 1). 

e) Każdy uczestnik zawodów powinien posiadać kask narciarski. Zawodnicy w kategoriach I-IV 
startują w kaskach obowiązkowo. 

f) W myśl „Ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie i ratownictwie w górach i na 
zorganizowanych terenach narciarskich” (art. 29, 30, 45) istnieje prawny obowiązek jazdy w 
kaskach do 16 roku życia, zakaz uprawiania narciarstwa i snowboardu pod wpływem alkoholu 
lub innych środków odurzających. 

10. Nagrody: 
a) Za zajęcie I miejsca w każdej kategorii wiekowej przewidziano puchar, medal i dyplom. 
b) Za zajęcie II i III miejsca w każdej kategorii wiekowej przewidziano medal oraz dyplom. 
c) Wszystkie dzieci i młodzież do 18 roku życia otrzymają pamiątkowy medal. 
d) Dyplomy otrzymają najmłodszy i najstarszy uczestnik zawodów z podziałem na płeć. 
e) Nagrody zostaną uroczyście wręczone przy dolnej stacji kolei. 

11. Postanowienia końcowe: 
a) Organizator ma prawo odwołać zawody z uwagi na złe warunki śniegowe lub atmosferyczne. 
b) Przyjmuje się, iż wpis na listę uczestników jest równoznaczny z akceptacją niniejszego 

regulaminu. 
c) Pozostałe przepisy reguluje Narciarski Regulamin Sportowy. 
d) Interpretacja regulaminu należy do organizatorów zawodów. 
e) Osobami odpowiedzialnymi za przebieg zawodów są pracownicy GOS. 
f) Każdy z uczestników w momencie zgłoszenia uczestnictwa w zawodach składa oświadczenie i 

wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych i wykorzystanie wizerunku dla potrzeb 
organizacji zawodów (listy z wynikami, zdjęcia itp. w prasie, na stronie internetowej itd.).  Druk 
oświadczenia i zgody do pobrania ze strony www.gos.pawlowice.pl należy wypełnić, podpisać i 
dostarczyć organizatorowi. Nie podpisanie zgody jest jednoznaczne z brakiem możliwości 
uczestniczenia w zawodach. Każda z osób dorosłych wypełnia druk osobiście, za dziecko druk 
wypełnia przynajmniej jedno z rodziców. 

 
 
 

 

http://www.gos.pawlowice.pl/

