
VI ZAWODY „PYRKI  POZNAŃSKIEJ” 27.10.2021 r. 
 (zawody przeniesione z Lutego 2021) 

REGULAMIN  ZAWODÓW 
 1. CEL: popularyzacja narciarstwa zjazdowego wśród dzieci. 

2. ORGANIZATOR: Wielkopolski Związek Narciarski.  

3. TERMIN I MIEJSCE: 27 październik 2021, (środa) godz. 18.00, stok Maltaski. 

4. KATEGORIE WIEKOWE: kat. 2011, kat. 2012, kat. 2013, kat. 2014 i młodsi. 

5. SPOSÓB PRZEPROWADZENIA ZAWODÓW:  

Dwa przejazdy slalomu giganta na tej samej trasie.  

Uwaga: jeżeli liczba zgłoszeń przekroczy 100, odbędzie się jeden przejazd.  

Jeżeli odbędą się dwa przejazdy o miejscu decyduje czas lepszego przejazdu.  

Wszystkie kategorie startują z góry stoku Maltaski (III półka).  

6. HARMONOGRAM ZAWODÓW: 

środa 27 październik 2021, godz. 17.00 – 17.45   wydawanie numerów przy wyciągu krzesełkowym(numery odbierają 
wyłącznie trenerzy klubowi, którzy zgłaszają listę zawodników i opiekunowie zawodników niezrzeszonych).  

godz.  18:00 – rozgrzewka  i oglądanie trasy 

18:30 – start kat. 2014 i młodsi 

Ok.  18:50 – start kat. 2013 

Ok.  19:10 – start kat. 2012 

Ok. 19:30 – start kat. 2011 

(jeżeli odbędą się dwa przejazdy to każda kolejna kategoria wiekowa startuje po zakończeniu  drugiego przejazdu przez 
kategorię poprzednią )    Zakończenie Zawodów nie odbędzie się.  

HARMONOGRAM JEST ORIENTACYJNY, PROSZĘ ŚLEDZIĆ PRZEBIEG ZAWODÓW. 

7. ZGŁOSZENIA:  do dnia 24.10.2021r. godz. 20.00, na adres roman.blaszkiewicz@ic.poznan.pl wg wzoru: nazwisko 
imię, rocznik, klub (wg załącznika). Kluby przesyłają wyłącznie listy zbiorcze.  

8. OPŁATA STARTOWA – 40 zł., przez kluby na konto WZN: 74 1050 1520 1000 0090 3050 0160 - niezrzeszeni wpłacają 
również na konto WZN 

9. NAGRODY: każda kategoria wiekowa chłopcy i dziewczynki, trzy pierwsze miejsca – medale,  wszyscy – dyplomy 
uczestnictwa.  

10. PROTESTY: 
a) Składanie protestów możliwe jest na piśmie do organizatora zawodów w terminie do 15 min od zakończenia zawodów. 
b) Protest może złożyć jedno z rodziców lub opiekun zawodnika. 
c) Warunkiem przyjęcia protestu jest wniesienie kaucji w wysokości 100 PLN. W przypadku uwzględnienia protestu kaucja 
zostaje zwrócona składającemu. 

10. INNE: 

• Organizator nie ponosi odpowiedzialności za kontuzje w trakcie zawodów, od w/w należy ubezpieczyć się 
indywidualnie. Interpretacja niniejszego regulaminu należy do Organizatora. Prosimy o sportowe zachowanie w 
trakcie zawodów. 

• Każdy klub zobowiązany jest do opieki nad „swoimi” zawodnikami w trakcie rozgrzewki  
i zawodów.  

• Trenerzy, osoby funkcyjne oraz osoby obsługujące zawody są zobowiązani do noszenia maseczek. 

11.ZAKOŃCZENIE: 

Z powodów pandemii rozdanie dyplomów i medali odbędzie się na treningach klubowych. Wyniki zawodów będą 
dostępne na stronie - wzn.org.pl 

12. OBSŁUGA ZAWODÓW: 

Sędzia główny:   Bartosz Gogolewski  

Kierownik zawodów:    Roman Błaszkiewicz  

Opieka medyczna:     Dariusz Pużak  

Ustawienie slalomu:   Michał Bakulin 

Sędzia startu:   Jarosław Pers 

Biuro zawodów:    Paweł Cielewicz  

Speaker:    Michał Stachowiak 


