REGULAMIN MISTRZOSTW POLSKI AMATORÓW
W NARCIARSTWIE ALPEJSKIM
FINAŁ 2013
w konkurencji slalom
Organizator: Polski Związek Narciarski – Komisja Narciarstwa Powszechnego Wydziału Sędziowskiego i Narciarstwa
Powszechnego
Cel zawodów: Celem zawodów jest popularyzacja i upowszechnienie aktywnego wypoczynku na nartach, integracja
środowiska narciarskiego oraz podnoszenie poziomu narciarstwa zjazdowego.
Termin i miejsce zawodów: niedziela 3 marca 2013 roku – Nowy Targ - Długa Polana
Informacja: Polski Związek Narciarski – Kraków
Informacje w internecie: http://www.wnp.pzn.pl
Opłata startowa: 50 zł
Program zawodów: Start kobiet do pierwszego przejazdu godz. 9:30. Przewidywany start mężczyzn do pierwszego
przejazdu o godz. 10:00. Przewidywane zakończenie zawodów o godz.14:00-15:00. Losowanie i odprawa odbędzie
się w dniu 2 marca 2013 roku o godzinie 19:00 w pensjonacie u Gazdy, Nowy Targ Os. Gazdy 15.
Oglądanie trasy: 3 marca 2013 w godz. 9:00 – 9:15. Oglądanie może odbywać się ześlizgiem obok trasy lub
podchodzeniem od dołu. Jazda po trasie przez światło bramki grozi dyskwalifikacją zawodnika. Zawodnicy w czasie
oglądania muszą mieć założone w sposób widoczny numery startowe.
Sposób przeprowadzenia zawodów: Zgodnie z Narciarskim Regulaminem Sportowym. Odbędą się dwa przejazdy
slalomu.
Wyniki: We wszystkich grupach zostanie ustalona kolejność miejsc według rzeczywistego czasu przejazdu.
Warunki uczestnictwa: Uczestnikami zawodów mogą być pełnoletnie osoby, które startując w eliminacjach
mistrzostw zakwalifikowały się do startu (miejsce w pierwszej dziesiątce każdej grupy). Każdy uczestnik musi
posiadać ważne badania lekarskie. Organizatorzy zalecają ubezpieczenie się od NNW. Osoby które były czynnymi
zawodnikami w ciągu ostatnich pięciu lat i mimo zakazu wystartują w Mistrzostwach Polski Amatorów PZN otrzymają
zakaz startu w zawodach na okres dziesięciu lat. W przypadku startu mniej niż 6 zawodników w którejkolwiek z grup
dopuszcza się możliwość łączenia grup wiekowych.
Ponieważ w finałach planowane są grupy w rocznikach (1957 -….) kwalifikacje w tych grupach uzyskują osoby z
eliminacji, które zmieściły się w pierwszych dziesiątkach przy założeniu istnienia tych grup.
Wyjaśnienie - przykład: osoba ur. 1940 r. uzyskała miejsce 14 startując w grupie 46 lat i więcej. Jeżeli jednak w rocznikach 1957 i
więcej zmieściła się w pierwszej 10 może startować w finałach. Jest to ułatwienie dla naszych najstarszych zawodników.
Spowodowane jest to dużą ilością osób w tym wieku na finałach jednak proporcjonalnie niewielką ilością podczas eliminacji.

Podział na grupy wiekowe:
KOBIETY i MĘŻCZYŹNI
GRUPA I 56 lat i więcej (1957 - ……)
GRUPA II 46 - 55 lat (1967 - 1958)
GRUPA III 36 - 45 lat (1977 - 1968)
GRUPA IV 18 - 35 lat (1995 - 1978)
Nagrody i dyplomy: Organizator zapewnia nagrody rzeczowe zwycięzcom w każdej grupie oraz dyplomy za każde 6
miejsc w każdej grupie wiekowej.
Interpretacja regulaminu: Prawo interpretacji niniejszego regulaminu przysługuje jury zawodów.
Opracowanie: Piotr Bogusz

