Regulamin zawodów Z Czarnej na jajo
1. Cel zawodów.
Z Czarnej na jajo to zawody narciarskie dedykowane bardzo dobrze jeżdżącym amatorom.
Główną cechą charakterystyczną jest ściganie się ze startu wspólnego. Celem zawodów jest
wyłonienie najszybszego zawodnika / zawodniczki.
Skrzydeł zawodnikom doda Red Bull.
2. Organizator: Czarna Góra S.A.
3. Termin i miejsce zawodów: 20 marca 2022, Ośrodek Narciarski Czarna Góra. Biuro zawodów,
Czarna Góra S.A., ul. Sienna 11, Biuro Obsługi Klienta obok Czarnej Perły.
Zasady ogólne zawodów:
4. Zgłoszenia przyjmowane są osobiście od godz. 9.00 do 17.00 w przed dzień zawodów tj. 19
marca w Biurze Obsługi Klienta. Zgłoszenia można przesyłać drogą elektroniczną poprzez
email: bok@cgresort.pl lub telefonicznie: 535 461 526 od 16 marca 2022r.
5. Honorowane są wyłącznie zgłoszenia, które zostaną nadesłane w terminie i z pełnymi danymi
tj.:
5.1. Imię Nazwisko.
5.2. Rocznik urodzenia.
5.3. Miejsce zamieszkania.
5.4. Czytelny podpis wyrażający zaakceptowanie zasad regulaminu zawodów.
6. Dokonanie zgłoszenia do zawodów jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu zawodów.
7. Uczestnik zawodów oświadcza, że posiada odpowiednie doświadczenie i wysokie umiejętności
narciarskie.
8. Dopuszczeni do startu zostaną 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 89 zł.
11. Opłata startowa jest bezzwrotna.
12. W ramach opłaty startowej organizator zapewnia pakiet startowy w skład, którego wchodzi: 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 odbiorze 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. Po
zawodach narciarskich i zwrocie numeru startowego kaucja zostanie oddana.
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.
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c. o zgodzie na start dziecka w zawodach (rodzice dzieci, które nie ukończyły 18 roku życia)
d. o posiadaniu ubezpieczenia OC i/lub NNW.
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.
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
12:00 do 18.00. O przyznawaniu numerów startowych decyduje kolejność zgłoszeń.
Zapisy będą trwały do dnia 19.03.2022 do godziny 17:00. Ilość maksymalna uczestników to 50
osób.
W dzień startu biuro zawodów będzie czynne w godz. 8:00 - 15:00.
Odprawa przed zawodami przy Czarnej Perle od godziny 8.00.
Godz. 8.15 wyjazd koleją linową Efka a następnie koleją linową Luxtorpeda na miejsce startu.
Początek zawodów godzina 8.30 ze startu wspólnego wyłącznie z numerem startowym.
W przypadku dużej ilości zawodników, odbędą się eliminacje.
Decyzję o przeprowadzeniu eliminacji podejmuje dyrektor zawodów wraz z komitetem
sędziowskim.
Dyrektor zawodów wybiera ostateczną formułę zawodów.
Zawodnicy podporządkują się zarządzeniom dyrektora zawodów.
Start 8.45.
Koniec zawodów 9.30.
PROGRAM ZAWODÓW DLA KATEGORII:
• Panie – open.
• Panowie – open.
30. Z Czarnej na jajo - maksymalna ilość osób startujących – 50 uczestników (50 w każdej
kategorii).
Miejsce startu na wysokości 1161 m n.p.m. przy górnej stacji kolei linowej Luxtorpedy lub w
miejscu wskazanym przez dyrektora zawodów.
Meta zawodów na wysokości 800 m n.p.m. przy dolnej stacji kolei linowej Efka.
Różnica wzniesień: 361 m.
Długość trasy: około 1740 m.
Godz. 7:50 Rozgrzewka.
Godz. 8.10 Odprawa na starcie przy kolei Efka.
Godz. 8.15 Przejazd na miejsce startu (uwaga dwoma kolejami linowymi).
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-vis kolei linowej
Efka.
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 uczestnictwa w zawodach:
1. Organizator zastrzega sobie prawo kształtowania ostatecznej formuły zawodów w dniu startu.
2. Od ilości zgłoszonych zawodników zależy ilość edycji a także wielkość poszczególnych grup.
3. Dyrektor zawodów wraz z komitetem zawodów podejmuję wszystkie decyzje w oparciu o ilość
zawodników, warunki atmosferyczne i jakość śniegu w dniu zawodów.
4. Start odbędzie się po komendzie. Zawodnicy dobiegają ze startu wspólnego około 10 metrów
do nart, wpinają je a następnie zjeżdżają w pozycji zjazdowej w kierunku mety.
5. Start wyłącznie z numerami startowymi w każdej z kategorii.
6. Do końcowej klasyfikacji w zawodach liczy się przekroczenie mety na wysokości 800 m n.p.m
tuż przed dolną stacją kolei Efka.
7. Czarna Góra S.A jako organizator wyznacza trasę a uczestnik zawodów oświadcza, że zapoznał
się z jej przebiegiem.
8. Zawody przeprowadzone zostaną z obowiązującymi przepisami PZN w zakresie organizacji
zawodów narciarskich.
9. O klasyfikacji w zawodach decyduje zajęte miejsce wg kolejności ukończenia poszczególnych
przejazdów w eliminacjach lub ich sumy wyników, czyli całych zawodów.
10. Zawodnicy oświadczają, że posiadają niezbędne wyposażenie, czyli kask narciarski, google,
narty.
11. Organizator zostawia sobie prawo oceny jakości kasku jak i innego wyposażenia.
12. Zawodnik oświadcza, że jest trzeźwy, nie przyjmował i nie przyjmuje innych środków
odurzających.
13. 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).
14. Organizatorzy nie zapewniają dobrowolnego ubezpieczenia NNW.
15. Uczestnik potwierdza, że zapoznał się z trasą zawodów oraz z zasadami regulaminu. Trasa pod
linkiem: https://czarnagora.pl/wp-content/uploads/2022/03/Z-czarnej-na-jajo.png
16. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian regulaminu jego interpretacji oraz zmiany
programu zawodów.
17. Biuro, sędziowie i kierownictwo zawodów.
Dyrektor zawodów wraz kierownictwem jest jedynym organem rozpatrującym wszelkie
reklamacje i protesty.
Kierownictwo zawodów stanowią cztery osoby, obsługujące zawody. Protesty można składać
w biurze zawodów, czyli w biurze obsługi klienta do godz. 10.00, 20.03.2022r.
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.

