
REGULAMIN V OTWARTYCH MŁODZIEŻOWYCH MISTRZOSTW POZNANIA W SLALOMIE 

 

1. CEL 

 Popularyzacja narciarstwa alpejskiego wśród dzieci i młodzieży 

2. TERMIN I MIEJSCE 

6.02.2022(niedziela), GODZ. 8:00, POZNAŃ, STOK MALTA SKI. 

3. ORGANIZATOR 

 Wielkopolski Związek Narciarski  

4. KATEGORIE WIEKOWE 

Zgodnie z wytycznymi PZN w sezonie 2021/2022 

DZIECI C – 2014 i młodsi  

DZIECI B – 2012 – 2013  

DZIECI A – 2010 – 2011  

JUNIOR C – 2009 – 2008  

JUNIOR B – 2007 – 2006  

JUNIOR A – 2005 – 2003  

5. SPOSÓB PRZEPROWADZENIA ZAWODÓW 

 Zawody zostaną przeprowadzone na 2 slalomach: slalom na krótkich tyczkach tzw. kolanówkach dla 

kategorii DZIECI oraz na długich tyczkach dla kategorii JUNIOR i będą rozegrane w dwóch 

przejazdach. Do klasyfikacji końcowej liczy się suma czasów obu przejazdów. Uczestnicy, którzy nie 

zaliczą pierwszego przejazdu, zostają automatycznie wykluczeni z udziału w drugim przejeździe. 

Start w każdej kategorii wiekowej rozpoczynają dziewczęta.  Drugi przejazd odbywa się dokładnie w 

takiej samej kolejności startów jak pierwszy. Oba przejazdy odbywają się w następującej kolejności:  

DZIECI C – 2014 i młodsi  

DZIECI B – 2012 – 2013  

DZIECI A – 2010 – 2011  

JUNIOR C – 2009 – 2008  

JUNIOR B – 2007 – 2006  

JUNIOR A – 2005 – 2003  



6. HARMONOGRAM 

SOBOTA 5.02.2022 

 godz. 9.00-12.00 wydawanie numerów startowych (numery odbierają wyłącznie      trenerzy klubowi) 

NIEDZIELA 6.02.2022 

godz. 8.00-8.15 oglądanie trasy 1 przejazdu (krótkie i długie tyczki) 

godz. 8.15 start 1 przejazd 

godz. 9.15 oglądanie trasy 2 przejazdu (krótkie i długie tyczki) 

godz. 9.30 start 2 przejazd 

godz. 10.30 zakończenie zawodów 

Harmonogram zawodów jest orientacyjny. Godziny drugiego przejazdu (oglądanie tras i start) mogą 

ulec zmianie. 

7. ZGŁOSZENIA, OPŁATY 

Kluby i szkoły narciarskie oraz zawodnicy niezrzeszeni przesyłają zgłoszenie na liście zbiorczej z 

podziałem na kategorie wiekowe do dnia 3.02.2022 włącznie mailowo na adres: 

michal.stachowiak80@gmail.com.  

Oplata startowa 50 PLN/os. płatna zbiorczo na konto WZN. Zawodnicy biorący udział w zawodach 

muszą posiadać aktualne członkostwo w Wielkopolskim Związku Narciarskim.  

8. NAGRODY 

 

Zawodnicy zajmujący trzy pierwsze miejsca w każdej kategorii wiekowej otrzymają medale. Wszyscy 

zawodnicy biorący udział w zawodach otrzymają dyplomy. 

9. PROTESTY 

a. protest można złożyć na piśmie w terminie do 15 minut od zaistniałej sytuacji 

b. protest może złożyć przedstawiciel klubu lub rodzic 

c. warunkiem przyjęcia protestu jest wpłata kaucji w wysokości 150 PLN na konto WZN. W przypadku  

uwzględnienia protestu kaucja zostaje zwrócona 

 9. INNE 

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki i kontuzje w trakcie zawodów. Od w/w należy 

ubezpieczyć się indywidualnie. Uczestnicy biorą udział w zawodach na własną odpowiedzialność. W 

związku z pandemią COVID-19 prosimy o stosowanie się do panujących obostrzeń. Każdy Klub 

zobowiązany jest do opieki nas swoimi zawodnikami podczas zawodów i rozgrzewki. Z uwagi na 

mailto:michal.stachowiak80@gmail.com


pandemię rozdanie medali i dyplomów odbędzie się na treningach klubowych. Wyniki zawodów 

zostaną opublikowane na stronie www.wzn.org.pl. Prawo interpretacji niniejszego regulaminu leży w 

gestii Sędziego Głównego. 

10. OBSŁUGA ZAWODÓW 

SĘDZIA GŁÓWNY – Bartosz Gogolewski 

KIEROWNIK ZAWODÓW – Michał Stachowiak 

OPIEKA MEDYCZNA – Dariusz Pużak 

USTAWIENIE SLALOMÓW – Michał Bakulin (krótkie tyczki), Katarzyna Szymańska i Sebastian Wisełka 

(długie tyczki) 

SĘDZIA STARTU- Jacek Woźniak 

SĘDZIA METY – Roman Błaszkiewicz 

BIURO ZAWODÓW - Tomasz Gomol  

 


