
 
Regulamin zawodów narciarskich slalom gigant 

 
VOLVO CAR SKI CUP III Edycja 

 
Organizator: Organizatorem zawodów jest Volvo Auto-Boss 
Termin i miejsce zawodów:  
23 lutego 2020, na terenie Szczyrkowskiego Ośrodka Narciarskiego ( MAXILAND i Trasa nr 1. W 
przypadku niesprzyjających warunków pogodowych i braku możliwości rozegrania zawodów w 
podanej lokalizacji,  organizator poinformuje o zmianie miejsca zawodów)  
Biuro zawodów przy dolnej stacji gondoli ul. Salmopolska 53B  
 
Zasady ogólne zawodów:  
1. Zgłoszenia przyjmowane są poprzez formularz na stronie https://www.race-timing.pl/pl/ 

2. Dokonanie zgłoszenia do zawodów jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu zawodów 

3. Każdy uczestnik zawodów musi posiadać kask narciarski 

4. Uczestnik może wystartować tylko w jednej kategorii 

5. Organizatorzy zalecają wykupienie ubezpieczenia od NNW  

6. Opłata startowa:  

a. Opłata za dzieci startujące w zawodach w MAXILAND – 30zł  

b. Opłata za start w slalomie gigancie w przypadku wszystkich kategorii (rocznik 2008 i 
starsze) - 60zł  

7. Aby wziąć udział w zawodach należy zakupić skipass wg. oferty Szczyrkowskiego Ośrodka 
Narciarskiego  

8. W biurze zawodów zawodnik odbiera plastron (plastron zawodnik otrzymuje na własność)  

9. Każdy uczestnik zawodów zobligowany jest do podpisania w biurze zawodów oświadczenia:  

a. o braku przeciwskazań zdrowotnych do uprawiania narciarstwa  

b. o starcie w zawodach na własną odpowiedzialność  

c. o zgodzie na start dziecka w zawodach (rodzice dzieci, które nie ukończyły 18 roku życia)  

d. dla każdej kategorii z wyjątkiem „PRO” oświadczenie, że uczestnik nigdy nie był czynnym 
zawodnikiem narciarskim. Zawodnicy posiadający kiedykolwiek licencję PZN są zobowiązani 
do startu w kategorii ,,PRO’’. Udział zawodnika z licencją PZN w innej kategorii skutkuje 
dyskwalifikacją. 

9. Numery startowe będą wydawane w biurze zawodów przy dolnej stacji kolei gondolowej, ul. 
Salomopolska 53B. O przyznawaniu numerów startowych decyduje kolejność zgłoszeń. 
10. Zapisy online będą trwały do dnia 22.02.2020 do godziny 22:00.  
W wypadku niepełnej listy startowej (maksymalna ilość uczestników całych zawodów – 250 osób)  
w dniu zawodów 23.02 zapisy zostaną zakończone na miejscu w biurze zawodów o godzinie 9:00 
dla slalomu giganta i o 10:00 dla zawodów dziecięcych w MAXILAND. 
 11. Biuro zawodów przy dolnej stacji gondoli w dniu 23.02.2020 będzie czynne w godz. 7:30 - 16:00  
12. Start następuje wg. kolejności numerów startowych w poszczególnych kategoriach 
 
 
PROGRAM ZAWODÓW DLA KATEGORII:  
• Dzieci 4 -7 lat (rocznik 2013 – 2016)  
• Dzieci 8 -11 lat (rocznik 2009 – 2012)  
 
Maksymalna ilość osób startujących w MAXILAND – 50 uczestników 
Miejsce : MAXILAND  
Godz. 11:00 START  
Godz. 14:00 STOP  

https://www.race-timing.pl/pl/


Godz. 14:30 wyniki i nagrody (przy dolnej stacji gondoli)  
Klasyfikacja:  
Dzieci 4 -7 lat (rocznik 2013 -2016)  – o klasyfikacji decyduje czas przejazdu  
Dzieci 8 -11 lat (rocznik 2009 – 2012) – o klasyfikacji decyduje czas przejazdu  
 
 
Nagrody:  
Medale, dyplomy i nagroda dodatkowa od Firmy Volvo Auto-Boss przewidziana dla wszystkich 
startujących.  
Dodatkowo zostaną wyróżnione trzy pierwsze miejsca w każdej z dwóch konkurencji, które otrzymają 
zestawy nagród od Firmy Volvo Auto-Boss, Nobile oraz Szczyrk Mountain Resort. 
Zasady zawodów:  
1. Dzieci startują w kolejności numerów startowych w każdej z kategorii  

2. Obowiązuje jeden przejazd w każdej z kategorii  
 
Opłata startowa:  
Dzieci – 30zł  
 
PROGRAM ZAWODÓW NARCIARSKICH DLA KATEGORII:  
• Dzieci starsze (dziewczyny) – (roczniki 2003 - 2008) (12-17 lat)  

• Dzieci starsze (chłopcy) – (roczniki 2003 - 2008) (12-17 lat)  

• Dorośli (kobiety) – (roczniki 1976 – 2002) (18-44 lata)  

• Dorośli (mężczyźni) – (roczniki 1976 – 2002) (18-44 lata)                            

• Dorośli (kobiety) – (rocznik 1975 i starsze) (45+ lat)  

• Dorośli (mężczyźni) – (rocznik 1975 i starsze) (45+ lat)  

• Pro (kategoria otwarta mężczyźni) – zawodnicy posiadający kiedykolwiek licencję PZN 

• Pro (kategoria otwarta kobiety) – zawodnicy posiadający kiedykolwiek licencję PZN 

 

Maksymalna ilość osób startujących w Slalomie Gigancie – 200 uczestników 

Miejsce : Trasa nr 1  
Harmonogram:  
Godz. 9:15 – 9:45 oglądanie trasy zgodnie z NRS (ześlizgiem) 
Godz. 10:00 START  
Godz. 14:00 STOP  
Godz. 15:30 – ogłoszenie wyników, rozdanie nagród we wszystkich kategoriach slalomu giganta (przy 
dolnej stacji gondoli)  
Opłata startowa:   
Opłata za start w slalomie gigancie w przypadku wszystkich kategorii - 60zł  
 
Klasyfikacja:  
Klasyfikacja zostanie przeprowadzona na podstawie czasu przejazdu w poszczególnych kategoriach 
 
Nagrody za pierwsze miejsca w poniższych kategoriach: 
• Dorośli (kobiety) – (roczniki 1976 – 2002) (18-44 lata)  

• Dorośli (mężczyźni) – (roczniki 1976 – 2002) (18-44 lata)                             

• Dorośli (kobiety) – (rocznik 1975 i starsze) (45+ lat)  

• Dorośli (mężczyźni) – (rocznik 1975 i starsze) (45+ lat)  

 

 

 



 

Do wygrania: 
- Voucher na wybrany model marki VOLVO z pełnym bakiem na weekend (dla dorosłych) 
- Narty od firmy NOBILE 
- Zestaw nagród od Firmy Volvo Auto-Boss oraz Nobile 
- Całodniowy skipass dzienny obowiązujący w ośrodku ,,Szczyrk Mountain Resort’’ 
 
 
 
 
Nagrody za pierwsze miejsca w poniższych kategoriach: 
• Dzieci starsze (dziewczyny) – (roczniki 2003 - 2008) (12-17 lat)  

• Dzieci starsze (chłopcy) – (roczniki 2003 - 2008) (12-17 lat)  

• Pro (kategoria otwarta mężczyźni) – zawodnicy 

• Pro (kategoria otwarta kobiety) – zawodnicy 

 
Do wygrani: 

-  Bogate zestawy nagród od firmy Volvo Aut-Boss oraz Nobile 

-  Całodniowy skipass dzienny obowiązujący w ośrodku ,,Szczyrk Mountain Resort’’ 
 
 
Zasady zawodów:  
1. Start w kolejności numerów startowych w każdej z kategorii  

2. Obowiązuje jeden przejazd w każdej z kategorii  

3. Zawody przeprowadzone zostaną z obowiązującymi przepisami PZN w zakresie organizacji 
zawodów narciarskich w konkurencjach zjazdowych  

4. O klasyfikacji decyduje czas przejazdu  

5. W przypadku niesprzyjających warunków pogodowych program zawodów może ulec zmianie. Jeśli 
warunki pogodowe uniemożliwią przeprowadzenie zawodów slalom zostanie odwołany (decyzje 
podejmuje osoba odpowiedzialna za nadzór techniczny, po konsultacji z GOPR – em i 
organizatorami).  

6. Przed i po zakończeniu zawodów zjazd pomiędzy bramkami jest niedozwolony  

7. Organizatorzy nie zapewniają dobrowolnego ubezpieczenia NNW  

8. Jeśli osoba startująca w zawodach będzie pod wpływem alkoholu zostanie automatycznie 
wykluczona z imprezy  

9. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany w regulaminie i programie zawodów 

 
Biuro, sędziowie i kierownictwo zawodów  
Kierownictwo zawodów stanowią cztery osoby - organizatorzy i osoby z zewnątrz czuwające nad 
prawidłowym przeprowadzeniem konkurencji.  
Protesty dotyczące zawodów można składać na piśmie do 15 min po zakończeniu konkurencji w 
biurze zawodów. Opłata za złożenie protestu wynosi 50 zł. 
Za stan zdrowia uczestników i umiejętności narciarskie organizator zawodów nie ponosi 
odpowiedzialności. Uczestnictwo w zawodach odbywa się na własną odpowiedzialność 
zainteresowanych.  
Interpretacja regulaminu należy do organizatorów zawodów.  
Dokonanie zgłoszenia do zawodów jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu zawodów. 
 
 

 


