REGULAMIN MISTRZOSTW POLSKI AMATORÓW
W NARCIARSTWIE ALPEJSKIM
FINAŁ 2015
w konkurencji slalom gigant
Organizator: Polski Związek Narciarski – Wydział Sędziowski i Narciarstwa Powszechnego
Stowarzyszenie Instruktorów i Trenerów Narciarstwa PZN
Cel zawodów: Celem zawodów jest popularyzacja i upowszechnienie aktywnego wypoczynku na
nartach, integracja środowiska narciarskiego oraz podnoszenie poziomu narciarstwa zjazdowego.
Termin i miejsce zawodów: 14 marca 2015 roku (sobota) – Kasprowy Wierch. Dokładne godziny startu
zostaną podane na odprawie przed zawodami. Stok rezerwowy: Suche
Odprawa i losowanie: Hotel Helios Zakopane ul. Słoneczna 2a, Zakopane w dniu 13.03.2015 (piątek)
o godz. 19:00. Losowanie po odprawie. Obecność na odprawie technicznej jest obowiązkowa.
Informacje: Polski Związek Narciarski; www.wnp.pzn.pl; www.sitn.pl
Zgłoszenia, opłaty startowe, losowanie: Opłata startowa w wysokości 120 zł (zawiera ski pas
Kasprowy oraz miejscówkę). Losowanie odbędzie się dzień przed zawodami. Nie ma możliwości
wpisania się e-mailem, faksem lub telefonicznie. Lista zakwalifikowanych znajdzie się na stronie
internetowej www.wnp.pzn.pl na co najmniej 5 dni przed finałami.
Sposób przeprowadzenia zawodów: Na podstawie Narciarskiego Regulaminu Sportowego. Odbędą
się dwa lub jeden przejazd slalomu giganta (zależnie od warunków i ilości zawodników).
Wyniki: We wszystkich grupach zostanie ustalona kolejność miejsc wg rzeczywistego czasu przejazdu.
Warunki uczestnictwa: Uczestnikami zawodów mogą być pełnoletnie osoby, które startując
w eliminacjach mistrzostw zakwalifikowały się do startu (uzyskały w sumie min. 60 punktów)
Wyjątek stanowi grupa I kobiet i mężczyzn: mężczyźni urodzeni w 1949 i starsi oraz kobiety urodzone
w 1959 i starsze uzyskują kwalifikacje do Finału MPA po uzyskaniu minimum 10 punktów.. 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.
Każdy uczestnik musi posiadać ważne badania lekarskie. Organizatorzy zalecają ubezpieczenie się od
NNW. Każdy uczestnik podpisuje oświadczenie, które należy oddać na odprawie przed odebraniem
numeru.
Podział na grupy wiekowe:
KOBIETY
GRUPA I 56 lat i więcej (1959 - ........)
GRUPA II 46 - 55 lat (1969 - 1960)
GRUPA III 36 - 45 lat (1979 - 1970)
GRUPA IV 18 - 35 lat (1997 - 1980)
MĘŻCZYŹNI
GRUPA I 66 lat i więcej (1949 - ….…)
GRUPA II 56 - 65 lat (1959 - 1950)
GRUPA III 46 - 55 lat (1969 - 1960)
GRUPA IV 36 - 45 lat (1979 - 1970)
GRUPA V 18 - 35 lat (1997 - 1980)
Oglądanie trasy: W dniu zawodów, 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.
Interpretacja regulaminu: prawo interpretacji niniejszego regulaminu przysługuje jury zawodów.
Nagrody i dyplomy: organizator zapewnia nagrody rzeczowe zwycięzcom w każdej grupie oraz dyplomy
za każde 6 miejsc w grupie wiekowej.
Opracowanie: Piotr Bogusz

