REGULAMIN ZAWODÓW.
I Oficjalne Międzynarodowe Mistrzostwa Polski
Stowarzyszenia YACHT KLUBU POLSKI
w narciarstwie alpejskim
Zakopane – Witów-Ski 2017 r.

1. ORGANIZATOR: YKP ZAKOPANE.
2. TERMIN: 11 marzec 2017 r.
3. MIEJSCE ZAWODÓW: Stacja Narciarska Witów-Ski.
4. ZAWODY ODBĘDĄ SIĘ WG. ZASAD NINIEJSZEGO REGULAMINU.
5. PRZEDMIOT RYWALIZACJI: Slalom Gigant , 2 przejazdy.
6. CEL ZAWODÓW: Celem zawodów jest upowszechnienie sportu oraz rekreacji ruchowej,
integracja środowiska żeglarskiego, podnoszenie poziomu narciarstwa zjazdowego wśród
Członków YACHT KLUBÓW POLSKI oraz promowanie Zakopanego jako zimowego
Centrum regionu.
7. ZAPISY DO ZAWODÓW: Pisemne zgłoszenia/nazwisko – Klub /januszekp@poczta.onet.pl
do dnia 10.03.2017 do godziny 1500. Istnieje możliwość zgłoszenia zawodnika w ostatniej
chwili tj. w dniu zawodów do godziny 830 bezpośrednio u Organizatora.
Pozostałe informacje: Tel.+48 605 371 369 - Janusz Puchała Komandor YKP ZAKOPANE.
8. OPŁATA STARTOWA: 70 PLN , płatne u Organizatora w chwili odbioru numerów
startowych. Odprawa i wydawanie numerów w dniu zawodów w biurze zawodów w godzinach
800-830. Koszt 4 godzinnego karnetu na wyciąg zawarty jest w opłacie startowej.
9. GODZINA STARTU: Start pierwszego przejazdu godzina 930. Planowany start drugiego
przejazdu godzina 1145. Zawodnicy startują w dwóch przejazdach w kolejności według
numerów startowych.

10. KATEGORIE WIEKOWE:
Kobiety, grupy wiekowe:

A - do 40 lat / ...............roczniki 1977 r. /
B - od 41 do powyżej / roczniki 1976 r. i starsi .... /

Mężczyźni, grupy wiekowe:

ABCDEF-

do 18 lat / ...............roczniki do 1999 r. /
od 19 do 30 lat / rocznik 1998 r. do 1987 r. /
od 31 do 40 lat / rocznik 1986 r. do 1977 r. /
od 41 do 50 lat / rocznik 1976 r. do 1967 r. /
od 51 do 60 lat / rocznik 1966 r. do 1957 r. /
od 61 do powyżej / rocznik 1956 i starsi .... /

11. KLASYFIKACJA i NAGRODY:
*Klasyfikacja indywidualna:
O zajętym ostatecznie miejscu decyduje łączny czas uzyskany przez zawodnika w dwóch
przejazdach w danej kategorii wiekowej.
*Klasyfikacja drużynowa:
Rywalizacja drużynowa polega na z sumowaniu zajętych miejsc w grupach reprezentantów klubu.
I – punktów 3
II – punktów 2
III- punktów 1
Suma zdobytych punktów wyłania zwycięski Klub
Zwycięża ta drużyna, która uzyska największą ilość punktów. W sytuacji równej ilości punktów /
z dokładnością do 2 miejsc po przecinku / bierzemy pod uwagę następnego zawodnika z każdej
z drużyn.
12. NAGRODY: Organizator przewiduje indywidualne nagrody w postaci Medali za zajęcie miejsc
od pierwszego do trzeciego oraz dyplomów za miejsca od pierwszego do szóstego w każdej
kategorii wiekowej.
*Klasyfikacja drużynowa:
Za zajęcie pierwszego miejsca w klasyfikacji drużynowej przewidziany jest Puchar przechodni
oraz dyplomy. W załączniku zdjęcie Pucharu przechodniego o który walczymy.
*Klasyfikacja dla najlepszego zawodnika i zawodniczki:
Organizator przewiduje oddzielne Puchary i dyplomy za uzyskanie najlepszych łącznych czasów
dwóch przejazdach przez najszybszego zawodnika i najszybszą zawodniczkę.
13. POSTANOWIENIA SPECJALNE: Do udziału w zawodach zostaną dopuszczeni
zawodnicy/zawodniczki, którzy:
* wpłacili opłatę startową,
* złożą na ręce Organizatorów podpisane oświadczenie braku przeciwwskazań i o zdolności do
udziału w danej imprezie / każdy kierownik drużyny otrzyma druk oświadczenia, przed
odbiorem numerów startowych dla każdego zawodnika do podpisu /,
* złożą pisemną zgodę na uczestnictwo w imprezie osób niepełnoletnich podpisaną przez opiekuna
prawnego .
* Organizatorzy zawodów nie ponoszą odpowiedzialności za kontuzje i wypadki poniesione

W trakcie treningów i zawodów. Każdy uczestnik zawodów startuje na własne ryzyko i jest
zobowiązany do ubezpieczenia się indywidualnie od następstw nieszczęśliwych wypadków oraz
odpowiedzialności cywilnej z tytułu startu w zawodach.
14. DANE OSOBOWE: Uczestnicy zgłaszający się do startu w zawodach wyrażają zgodę na
przetwarzanie danych osobowych do celów związanych z ich realizacją.
15. OCHRONA WIZERUNKU: Uczestnicy wyrażają zgodę na publikację ich wizerunku w
relacjach z zawodów zamieszczonych na stronie www, w mediach oraz materiałach
promocyjnych.
16. ORGANIZATOR ZASTRZEGA SOBIE: możliwość odwołania lub przerwania zawodów z
uwagi na pogodę lub inne nieprzewidziane okoliczności. Organizator zastrzega sobie możliwość
dokonania zmian w Regulaminie. Zawodnicy, którzy dokonali zgłoszenia, będą na bieżąco
informowani o ewentualnych zmianach w Regulaminie na stronie WWW :
https://www.facebook.com/ykpzakopane/ lub drogą e-mailową.
Wiążąca i ostateczna interpretacja Regulaminu przysługuje wyłącznie Organizatorowi zgodnie z
Narciarskim Regulaminem Sportowym PZN.
17. INTERPRETACJA REGULAMINU: Odwołania i protesty rozstrzyga się w/g procedury
ustalonej przez Polski Związek Narciarski. W trakcie trwania zawodów wszelkie sprawy sporne,
odwołania i protesty rozpatruje Komisja Sędziowska.
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