
Regulamin zawodów Up-hill na Czarną. 

1. Cel zawodów.
Up–hill na Czarną to zawody w biegach narciarskich. Jest to typowy bieg pod górę na
dystansie 1760 m z różnicą wzniesień 351 m. Zawody dedykowane są amatorom. Celem
zawodów jest wyłonienie najszybszego zawodnika / zawodniczki stylem dowolnym.

2. Organizator: Czarna Góra S.A.
3. Termin i miejsce zawodów: 19 marca 2022,  Ośrodek Narciarski Czarna Góra.
4. Biuro zawodów, Czarna Góra S.A., ul. Sienna 11, Biuro Obsługi Klienta obok Czarnej Perły.

Zasady ogólne zawodów: 

5. Zgłoszenia przyjmowane są osobiście do godz. 17.00 w przed dzień zawodów tj. 18 marca w
Biurze Obsługi Klienta, także poprzez email: bok@cgresort.pl lub telefonicznie: 535 461 526.

6. Dokonanie zgłoszenia do zawodów jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu zawodów.
7. Każdy uczestnik zawodów powinien posiadać odpowiednie doświadczenie i co najmniej

dobre umiejętności narciarskie.
8. Zostaną dopuszczeni do startu osoby pełnoletnie lub w wieku od 16 lat za zgodą pisemną

rodziców.
9. Organizatorzy zalecają wykupienie ubezpieczenia od NNW.
10. Udział w zawodach jest odpłatny a opłata startowa wynosi 59 zł.
11. Opłata startowa jest bezzwrotna.
12. W ramach opłaty startowej organizator zapewnia pakiet startowy w skład, którego wchodzi:

powrót po biegu z Czarnej Góry (górnej stacji kolei linowej Luxtorpeda na dół do ośrodka
narciarskiego), 7 godzinny ski pass do wykorzystania na wszystkie wyciągi i koleje narciarskie
Czarna Góra Resort S.A., kupon na ciepły posiłek do zrealizowania po ukończeniu biegu w Ski
Barze Czarna Perła, puszka Red Bulla.

13. Przy odbieraniu pakietu startowego, każdy z zawodników jest zobowiązany okazać dokument
potwierdzający tożsamość oraz podpisać oświadczenie dotyczące zgody na wykorzystanie
wizerunku w produkcjach filmowych i zdjęciowych oraz faktu posiadania ważnego
ubezpieczenia OC oraz NNW.

14. W biurze zawodów za kaucją w wysokości 50 złotych, zawodnik odbiera numer startowy.
Numer startowy należy zwrócić po zakończeniu zawodów.

15. Każdy uczestnik zawodów zobligowany jest do podpisania w biurze zawodów oświadczenia:
a. o braku przeciwskazań zdrowotnych do uprawiania narciarstwa biegowego.
b. o starcie w zawodach na własną odpowiedzialność.
c. o zgodzie na start dziecka w zawodach (rodzice dzieci, które nie ukończyły 18 roku życia)

16. 16. W zawodach mogą brać udział wyłącznie amatorzy. Udział zawodnika z licencją PZN
skutkuje dyskwalifikacją. Możliwość startu zawodników z licencją PZN istnieje, jednak poza
konkursem.

17. Numery startowe będą wydawane za pobraniem kaucji w kwocie 50 złotych w biurze
zawodów opisanym jako Biuro Obsługi Klienta przy Czarnej Perle w przeddzień zawodów od
godziny 15:00 do 18.00. O przyznawaniu numerów startowych decyduje kolejność zgłoszeń.

18. Zapisy będą trwały do dnia 18.03.2022 do godziny 17:00. Ilość maksymalna uczestników to
40 osób.

19. W dzień startu biuro zawodów będzie czynne w godz. 8:00 - 18:00.
20. Rozgrzewka przy Czarnej Perle od godziny 8.00.
21. Początek zawodów godzina 8.30 ze startu wspólnego wyłącznie z numerem startowym.
22. W przypadku dużej ilości zawodników, zawodnicy staną w rzędach. O miejscu w rzędzie i

startu decyduje kolejność zgłoszenia.
23. 23. Start 8.45.
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24. PROGRAM ZAWODÓW DLA KATEGORII:
• Panie – open.
• Panowie – open.

25. Maksymalna ilość osób startujących w Up hill – 50 uczestników (50 w każdej kategorii)
26. Miejsce startu na wysokości 790 m n.p.m. tj. przy dolnej stacji kolei linowej Efka obok Czarnej

Perły.
27. Meta zawodów na wysokości 1161 m n.p.m. przy górnej stacji kolei linowej Luxtorpedy.
28. Różnica wzniesień: 351 m.
29. Długość trasy: około 1760 m.

Godz. 8:00 Rozgrzewka.
Godz. 8.15 Odprawa na starcie przy kolei Efka.
Godz. 8:45 START
Godz. 9:30 STOP. Koniec zawodów. Zamknięcie zawodów.
Godz. 13.00, 20 marca: Zakończenie i wręczenie nagród na dużej scenie vis a vie kolei linowej
Efka.

30. Nagrody:
• Dyplomy są przewidziane dla wszystkich startujących.
• Upominki, puchary i dyplomy od Czarna Góra Resort dla pierwszych 3 miejsc w każdej
kategorii.
• Skipass (1 miejsce 2x 7h; 2miejsce 2x 4h; 3 miejsce 2x 2h) obowiązujący w ośrodku Czarna
Góra Resort.

Zasady zawodów: 
1. Ze startu wspólnego na komendę wyłącznie z numerami startowymi w każdej z kategorii.
2. Zawody odbywają się w ruchu otwartym tzn., że na części tras ruch narciarski może odbywać 

się na normalnych zasadach.
3. Każdy uczestnik dostanie dyplom za udział i/oraz jako dowód pomocy uchodźcom z Ukrainy.
4. Do końcowej klasyfikacji w zawodach liczy się przekroczenie mety na wysokości 1161 m

n.p.m tuż przed górną stacją Luxtorpedy.
5. Linie mety będzie można oglądać w kamerze live.
6. Czarna Góra S.A jako organizator wyznacza trasę a uczestnik zawodów oświadcza, że 

zapoznał się z jej przebiegiem.
7. Zawody przeprowadzone zostaną z obowiązującymi przepisami PZN w zakresie organizacji 

zawodów narciarskich.
8. O klasyfikacji w zawodach decyduje zajęte miejsce wg kolejności ukończenia zawodów.
9. W przypadku niesprzyjających warunków pogodowych program zawodów może ulec zmianie. 

Jeśli warunki pogodowe uniemożliwią przeprowadzenie zawodów impreza zostanie odwołana 
(decyzje podejmuje osoba odpowiedzialna za nadzór techniczny, po konsultacji z GOPR – em i 
organizatorami).

10. Organizatorzy nie zapewniają dobrowolnego ubezpieczenia NNW.
11. Uczestnik potwierdza, że zapoznał się z trasą zawodów oraz z zasadami regulaminu. Trasa 

pod linkiem: https://czarnagora.pl/wp-content/uploads/2022/03/uphill-1.png
12. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany w regulaminie i programie zawodów.
13. Biuro, sędziowie i kierownictwo zawodów.

Dyrektor zawodów wraz kierownictwem jest jedynym organem rozpatrującym wszelkie 
reklamacje i protesty.
Kierownictwo zawodów stanowią cztery osoby, obsługujące zawody.
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.
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