
REGULAMIN  
ZAWODÓW W NARCIARSTWIE ALPEJSKIM I SNOWBOARDZIE  
O PUCHAR KS. PROBOSZCZA- 11 marca 2023 r. 

 I. ORGANIZATOR ZAWODÓW: 

SALOS RP SL w Skawie „Bosko Aktywni” i Parafia NMPWW w Skawie we współpracy z 
Ośrodkiem Narciarskim Beskid - Spytkowice 

II. CEL ZAWODÓW 

 popularyzacja narciarstwa alpejskiego wśród ludności skawiańskiej, 
 rozpowszechnianie narciarstwa alpejskiego wśród dzieci, młodzieży i dorosłych 

obywateli 
 współzawodnictwo sportowe i propagowanie aktywnych form wypoczynku wśród 

dzieci i  młodzieży, 
 odkrywanie młodych talentów, 
 integracja miłośników narciarstwa alpejskiego i snowbordu, 
 integracja rodzin, 
 promocja zdrowej rywalizacji zgodnej z zasadami „flair play”. 

III. TERMIN I MIEJSCE 

1.     Termin i miejsce zawodów: 11.03.2023 r., Spytkowice –Beskid. 

2.     Godzina rozpoczęcia zawodów: 10.00. Biuro zawodów czynne od 8.00 do 10.0 przy dolnej 
stacji wyciągu.  

1.     Prawo startu mają wszystkie osoby potrafiące jeździć na nartach lub snowboardzie.  

2.     W zawodach nie mogą startować zawodnicy posiadający aktualną licencję PZN lub PZS.  

3.     Zawodnik nie może łączyć udziału w kategoriach narciarskich i snowboardowych.  

4.     W zawodach narciarskich i snowboardowych przeprowadzone zostaną po dwa przejazdy 
slalomu giganta z pomiarem elektronicznym. Sędzia główny może zdecydować, że rozegrany 
zostanie tylko jeden przejazd (na przykład w przypadku niekorzystnych warunków 
pogodowych). 

5.     Indywidualnie o zajętym miejscu decyduje suma czasów dwóch przejazdów lub czas jednego 
przejazdu, jeśli drugi zostanie odwołany.  

6.     W przypadku wypadnięcia z trasy lub upadku zawodnik może kontynuować przejazd, jeśli 
nie jest to związane z długotrwałym zapinaniem nart lub ich uszkodzeniem czy kontuzją 
zawodnika.  

7.     Za nieukończony przejazd lub ominięcie bramki zawodnik jest bezwzględnie 
zdyskwalifikowany. 

8.     Zawodnik jest odpowiedzialny za stawienie się na starcie we właściwym czasie ubrany w 
numer startowy. Niestawienie się na starcie powoduje dyskwalifikację.  



9.     Rezygnację z uczestnictwa w zawodach należy zgłosić niezwłocznie organizatorom (przed 
rozpoczęciem zawodów) lub sędziemu głównemu (po rozpoczęciu zawodów). W przypadku 
rezygnacji z udziału w zawodach kwota wpisowego nie zostanie zwrócona. 

10. Zawodnicy startują w kolejności numerów startowych, chyba że sędzia zadecyduje inaczej. 

IV. KATEGORIE 

1.     Klasyfikacja indywidualna w narciarstwie odbywa się w kategoriach wiekowych z podziałem 
na współzawodnictwo kobiet i mężczyzn. 

2.     Zawody narciarskie przeprowadzone zostaną w następujących kategoriach:  

 I K i M 2016 i młodsi, (zerówka i przedszkole) 

II K i M 2014-2015, (klasy I, II) 

III      K i M 2012-2013, (klasy III, IV) 

IV      K i M 2010-2011, (klasy V, VI) 

V       K i M 2008-2009, (klasy VII, VIII) 
 VI      K i M 2006-2007, (klasy I, II szkoła średnia)  

VII    K i M 2003-2005, (klasy III, IV, V szkoła średnia) 

VIII    K i M 1985-2002,  

IX     K i M 1975-1984,  

X       K i M 1965-1974,  

XI      M 1955-1964, K 1964 i starsze 
 XII     M 1954 i starsi. 

 XIII K i M Snowboard Open  

Jeśli w grupie nie wystartuje co najmniej (np. 5 osób), to grupa jest liczona z grupą młodszą. 
 

3.     Zawody snowboardowe przeprowadzone zostaną w 1 kategorii open bez podziałuna płeć. 

 V. BEZPIECZEŃSTWO 

1. Organizator nie zapewnia opieki osobom niepełnoletnim w trakcie imprezy. Osoby 
niepełnoletnie mogą brać udział w imprezie wyłącznie pod opieką osoby dorosłej. 

2. Każdy zawodnik ma obowiązek startować w kasku. 

3. Za stan zdrowia zawodników, ich umiejętności narciarskie oraz ewentualne zaginięcie 
sprzętu narciarskiego lub rzeczy osobistych Organizator nie ponosi odpowiedzialności. 

4. Uczestnicy zawodów Snowboardowych przystępując do zawodów godzą się na przejazd tą 
samą trasą co narciarze, wyznaczoną za pomocą tyczek narciarskich („wysokich”) i nie będą 
zgłaszać pretensji z tego tytułu do organizatora. 

 VI. NAGRODY 

          Nagrody: puchary, statuetki, medale i nagrody w zależności od zajętego miejsca i 
kategorii zapewnia organizator.   



VII. ZGŁOSZENIA 

1. Zgłoszenia i wpisowe przyjmowane są w zakrystii Parafii NMPWW w Skawie oraz w dniu 
zawodów podczas zapisów w Biurze zawodów. Zgłoszenia zawodników odbywają się poprzez 
wypełnienie formularza zgłoszeniowego. 

2. Wpisowe:  20zł + 50 zł za karnet, razem 70 zł za osobę. 

3. Uczestnicy zawodów zgłaszający się do Biura zawodów powinni posiadać ważny dokument 
tożsamości oraz osoby niepełnoletnie zgodę rodzica lub opiekuna prawnego na udział w 
zawodach. 

4. Formularze i zgody dostępne będą w Biurze zawodów oraz do pobrania ze strony 
internetowej  

https://boskoaktywni.sdb.org.pl/1-2/ 

5. Ilość miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zapisów. 

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE  

1. Obowiązkiem zawodnika jest przestrzeganie regulaminu. Nieznajomość regulaminu nie 
uzasadnia jego nieprzestrzegania. 

2. Zawodnicy mają obowiązek przestrzegać zarządzeń służb porządkowych. 

3. Kwestie sporne dotyczące przebiegu zawodów, wyników końcowych rozstrzyga sędzia 
główny zawodów. 

4. Organizator zastrzega sobie możliwość zmian regulaminu w uzasadnionych przypadkach. 
Do organizatora należy interpretacja regulaminu oraz rozstrzygania w sprawach w nim 
nieujętych. 

5. Uczestnicy zapisując się do zawodów udostępniają swoje dane osobowe tylko i wyłącznie 
na potrzeby organizacji zawodów. 

6. Uczestnicy (a w przypadku osób niepełnoletnich ich opiekun) zapisując się do zawodów 
wyrażają zgodę na wykorzystanie swojego wizerunku przez organizatora w relacji z zawodów 
oraz we wszelkich materiałach związanych z tematem zawodów, w tym promocji zawodów w 
przyszłości.  

 


