VII OTWARTE MISTRZOSTWA
WIELKOPOLSKIEGO ZWIĄZKU NARCIARSKIEGO
CZARNA GÓRA 15-16.03.2021
KOMUNIKAT NR 2
REGULAMIN
NARCIARSKI SLALOM – 16.03.2021.
Organizator: Organizatorem zawodów jest Wielkopolski Związek Narciarski.
Termin i miejsce zawodów: 16 marca 2021, Czarna Góra.
Cel: Popularyzacja narciarstwa zjazdowego wśród dzieci i młodzieży, podniesienie poziomu
sportowego, wyłonienie najlepszych zawodników, reprezentantów Województwa
Wielkopolskiego w zawodach na arenie krajowej.
Zgłoszenia: Zgłoszenie i opłata startowa przyjmowane będą do 12.03.2021. Zawodnicy nie
zrzeszeni dokonują zgłoszenia indywidualnie, a zrzeszeni wyłącznie przez klub. Listę
zgłoszonych zawodników wg wzoru podanego w załączniku należy przesłać na adres:
marekpia@tlen.pl W dniu zawodów zapisy i opłaty nie będą przyjmowane.
Opłatę startową należy wpłacić na konto WZN: Bank ING 74 1050 1520 1000 0090 3050 0160
W zgłoszeniu należy podać: imię i nazwisko, rocznik i klub.
Warunki uczestnictwa:
1. W zawodach mogą wziąć udział zawodnicy zrzeszeni w okręgowych związkach
narciarskich oraz osoby nie zrzeszone po przystąpieniu do WZN,
2. Każdy uczestnik zawodów zobowiązany jest do podpisania oświadczenia
o braku przeciwwskazań zdrowotnych do uprawiania narciarstwa i snowboardu,
oświadczenia COVID oraz oświadczenia RODO (załączniki).
Opłata startowa:
• zawodnicy zrzeszeni w okręgowych związkach narciarskich - 50 zł za każdą konkurencję,
• zawodnicy niezrzeszeni - 50,00 zł za każdą konkurencję + 50,00 zł tytułem składki
członkowskiej.
• Opłata startowa po 12.03.2021r. zostanie powiększona względem podstawowej opłaty o
30 zł za każdą konkurencję.

Opłata nie zawiera:
• ubezpieczenia NNW,
• karnetów na wyciągi.
Sposób przeprowadzenia zawodów i klasyfikacja:
Zawody przeprowadzone zostaną w dwóch przejazdach, klasyfikacja wynika z sumy czasów
dwóch przejazdów.
Kategorie wiekowe: JUNIOR C, B, A, SENIOR.
Kategorie wiekowe: DZIECI C, B, A - obniżony start, krótkie tyczki.
Prowadzona będzie dodatkowo klasyfikacja miejsc w dwuboju GS + SL
Kategorie wiekowe – narciarstwo:
DZIECI C
2013 i młodsi (obniżony start, krótkie tyczki)
DZIECI B
2012 - 2011 (obniżony start, krótkie tyczki)
DZIECI A
2010 - 2009 (obniżony start, krótkie tyczki)
JUNIOR C (młodzik)
2008 - 2007
JUNIOR B (junior młodszy) 2006 - 2005
JUNIOR A
2004 - 2000
SENIOR
1999 i starsi.
Uwaga, w przypadku małej ilości zgłoszeń kategorie mogą być łączone. Ostateczną decyzję
podejmuje Organizator.
Kolejność startu
Kolejność startu według wylosowanych elektronicznie numerów startowych. Drugi przejazd w
kolejności podanej w harmonogramie na odprawie technicznej. Dyskwalifikacja lub
nieukończenie pierwszego przejazdu nie upoważnia do startu w dalszej części zawodów.
Harmonogram zawodów:
15 marca 2021 (poniedziałek) w Stroniu Śląskim „Górski Poranek”, ul. Kościuszki 72.
19.00 – 21.00 odbiór numerów startowych - wyłącznie przedstawiciele klubów,
21:10 odprawa techniczna - on line - na platformie ZOOM
16 marca 2021 (wtorek): biuro zawodów na mecie Zawodów
8:15 - Narty SL; Junior C, B, A i Senior - kobiety, mężczyźni - oglądanie trasy
9:00 - Narty SL; Junior C, B, A i Senior - kobiety, mężczyźni - start zawodów (dwa przejazdy)
11:00 - Narty SL; Junior C, B, A i Senior - kobiety, mężczyźni - ogłoszenie wyników
11:15 - Narty SL; DZIECI C, B, A - dziewczynki, chłopcy - oglądanie trasy
12:00 - Narty SL; DZIECI C, B, A - dziewczynki, chłopcy - start zawodów (dwa przejazdy)
14:30 - Narty SL; DZIECI C, B, A - dziewczynki, chłopcy - ogłoszenie wyników
15:00 - Zakończenie zawodów
UWAGA! Podany harmonogram jest orientacyjny i zależny od warunków atmosferycznych oraz
liczby zawodników. Szczegóły potwierdzone zostaną na odprawie lecz należy również śledzić
przebieg zawodów. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany kolejności startu
poszczególnych grup.

Nagrody
• medale za trzy pierwsze miejsca w każdej kategorii,
• dyplomy dla wszystkich zawodników,
• nagrody rzeczowe w miarę możliwości organizacyjnych

Sędziowie i kierownik zawodów:
1. Kierownik Zawodów - Bartosz Gogolewski
2. Sędzia Główny - Marek Piątkowski
3. Sędzia Trasy - Anna Ogarzyńska
4. Sekretariat i biuro - Maja Pilarczyk
Postanowienia ogólne:
1. 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)
2. Zgodnie z postanowieniami FIS i NRS zawodnicy z kamerą doczepioną do kasku nie
zostaną dopuszczeni do startu.
3. Każdy uczestnik zawodów musi startować w kasku.
4. Zaleca się ubezpieczenie startujących: NW i OC
5. Protesty dotyczące zawodów można składać pisemnie do sędziego rozjemcy do 10 min po
zakończeniu konkurencji. Opłata za protest wynosi 100 zł (płatne gotówką na miejscu, przy
uzasadnionym proteście opłata jest zwracana).
6. Uczestnictwo w zawodach oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych
oraz użycie wizerunku zawodnika dla potrzeb organizatora.
7. Interpretacja Regulaminu należy do organizatora zawodów.
8. Zawody odbywają się w ścisłym rygorze obostrzeń pandemicznych co oznacza, że nie
dopuszcza się udziału publiczności.
9. Szczegółowe procedury COVID określa załącznik i są one integralną częścią Regulaminu
Załączniki:
1. wzór karty zgłoszenia SL
2. oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w zawodach narciarskich
3. oświadczenie COVID
4. oświadczenie RODO
5. deklaracja członkowska WZN.

