Helly Hansen Master League Czarna Góra
Trening i zawody narciarskie slalom gigant

REGULAMIN
Organizator:
Organizatorem imprezy jest Szkoła Narciarska Czarna Góra.
Terminy zawodów:
Zawody i treningi odbędą się w następujących terminach:
EDYCJA

TRENING

ZAWODY

I

12.01.2019

13.01.2019

II

18.01.2019

19.01.2019

III

25.01.2019

26.01.2019

IV

09.02.2019

10.02.2019

V

16.02.2019

17.02.2019

FINAŁ

02.03.2019

03.03.2019

Miejsce zawodów:
Treningi i zawody odbędą się w Ośrodku Narciarskim Czarna Góra na jednej z tras z homologacją FIS. Trasa zostanie
podana w dniu imprezy.
Zgłoszenia:
Zgłoszenia przyjmowane są na mailowo na adres: szkolaczarnagora@gmail.com
Limit uczestników 150 osób, decyduje kolejność zgłoszeń.
Termin przyjmowania zgłoszeń do każdej edycji mija na 1 dzień przed daną edycją.
Warunki uczestnictwa:
·· Każdy zawodnik musi posiadać kask narciarski i sprawny sprzęt narciarski (narty, kijki, ubiór, gogle).
·· Zawodnik musi posiadać potwierdzenie wpłaty (przelew na konto lub płatne bezpośrednio u organizatora).
·· Zawodnik musi podpisać oświadczenie, o którym mowa w regulaminie.
·· Zawodnik startuje na własną odpowiedzialność. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za stan zdrowia
i umiejętności narciarskie uczestników oraz za wypadki wynikające z winy uczestników zawodów. Organizatorzy
zalecają wykupienie ubezpieczenia od NW.
Opłata startowa:
Za udział w treningu i zawodach Helly Hansen Master League Czarna Góra przewidziana jest opłata startowa
w wysokości 1100 PLN za wszystkie edycje, 240 PLN za pojedynczą edycję.
Zawodnik może uczestniczyć tylko w zawodach (rezygnując z sobotnich treningów). Opłaty wynoszą odpowiednio:
600 PLN za wszystkie edycje, 120 PLN za pojedynczą edycję.
Opłata startowa pokrywa koszt karnetu na czas trwania treningu/ zawodów.
W dniu zawodów pobrana zostanie kaucja 50 PLN za wydanie numeru startowego.
Numery startowe:
Numery startowe będą wydawane przez Organizatora przed zawodami. Zawodnik zobowiązuje się do nieodstępowania
swojej koszulki z numerem identyfikacyjnym osobom trzecim. Za nieprzestrzeganie tej zasady grozi dyskwalifikacja.
Oświadczenie:
Uczestnicy mają obowiązek zgłosić się do Organizatora imprezy przed rozpoczęciem treningu/ zawodów, aby potwierdzić
swój udział i przedłożyć podpisane oświadczenie poświadczając:
·· brak przeciwwskazań do startu w zawodach i uprawiania narciarstwa
·· akceptację zapisów regulaminu
W przypadku zawodników nieletnich do podpisu oświadczenia zobowiązany jest prawny opiekun.
Treść oświadczenia (zał. 1.).

Sposób przeprowadzenia zawodów:
·· Zawody przeprowadzone zostaną w określonych kategoriach wiekowych w konkurencji slalom gigant.
·· Wszyscy zawodnicy startują na jednakowej trasie.
·· Start w slalomie gigancie odbywa się według kolejności numerów startowych. O kolejności na liście startowej decyduje
kolejność zgłoszeń.
·· Planowane są dwa przejazdy z pomiarem czasu.
·· Wynik każdego uczestnika składa się sumy dwóch przejazdów na czas.
·· W przypadku identycznego czasu lub liczby punktów, zawodnicy sklasyfikowani będą na tych samych pozycjach.
·· Finał ligi wygrywa osoba, która zgromadziła największą ilość punktów.
·· Zawody zostaną przeprowadzone zgodnie z obowiązującymi przepisami PZN oraz Narciarskim Regulaminem
Sportowym.
·· Zawody finałowe wyłonią najlepszych narciarzy/ narciarski w danej kategorii w sezonie 2018/2019.
Punktacja:
MIEJSCE

PUNKTY

I

100

II

80

III

60

IV

50

V

45

VI

40

VII

35

VIII

30

IX

25

X

20

XI

15

XII

10

XIII-XX

5

XXI i kolejne

0

Klasyfikacja slalom gigant:
Klasyfikacja zostanie przeprowadzona w kategoriach wiekowych z podziałem na kobiety i mężczyzn. Organizator zastrzega
sobie prawo przeprowadzenia dodatkowych klasyfikacji.
Kategorie wiekowe zawodników:
KOBIETY

MĘŻCZYŹNI

A: 18-40 lat

A: 18-40 lat

B: 41-55 lat

B: 41-55 lat

C: 56+ lat

C: 56+ lat

Nagrody:
Dla pierwszych 3 miejsc w każdej kategorii.
Biuro, sędziowie i kierownictwo zawodów:
Komisję sędziowską powołuje organizator.
Zawody przeprowadzone zostaną z obowiązującymi przepisami PZN w zakresie organizacji zawodów narciarskich
w konkurencjach zjazdowych. Organizator imprezy ma prawo odwołania konkurencji z uwagi na złe warunki śniegowe
lub atmosferyczne. Organizator może zakończyć zawody po pierwszym przejeździe, jeśli warunki nie pozwolą na drugi
przejazd.
Organizator ma prawo do zmiany terminu edycji imprezy. Informacja o zmianie terminu zostanie podana najpóźniej na
2 dni przed planowanym terminem edycji.
Interpretacja regulaminu należy do organizatorów zawodów.
Protesty dotyczące zawodów można składać na piśmie do 15 min po zakończeniu konkurencji w biurze zawodów. Opłata
za protest wynosi 500 PLN.
Dokonanie zgłoszenia do zawodów jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu zawodów.

Helly Hansen Master League Czarna Góra
Trening i zawody narciarskie slalom gigant

OŚWIADCZENIE

Ja, niżej podpisana/y ___________________________________________________________________
PESEL ________________________________ potwierdzam, że zapoznałam/em się z Regulaminem
udziału w treningu/ zawodach Helly Hansen Master League Czarna Góra.
Wyrażam zgodę i ponoszę pełną odpowiedzialność za swój start/ start mojego dziecka i brak roszczeń
w stosunku do organizatora.
Trening/ zawody Helly Hansen Master League Czarna Góra odbędą się w Ośrodku Narciarskim Czarna
Góra w dniu ____________________________________

____________________________________
Data i czytelny podpis

