
REGULAMIN ZAWODÓW I SPRINT TEST KW ZAKOPNE

I. ORGANIZATOR

Klub Wysokogórski w Zakopanem, KRS 0000321961, NIP 7361470825, REGON

00106270100000; ul. Droga na Wierch 4, 34-500 Zakopane.

II. WARUNKI UCZESTNICTWA

W zawodach mogą uczestniczyć osoby, które:

1. zapoznały się z niniejszym Regulaminem oraz zaakceptowały jego warunki;

2. zapoznały się z regulaminem obiektów: PKL GUBAŁÓWKA, stoku narciarskiego oraz

snowparku Goobaya i zaakceptowały jego warunki;

3. posiadają polisę ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków;

4. uiściły opłatę startową;

5. w przypadku osób niepełnoletnich: dostarczą przed zawodami zgodę

rodzica lub opiekuna prawnego na start w zawodach.

III. ZGŁOSZENIA

1. Zgłoszeń można dokonywać przez formularz internetowy udostępniony za pośrednictwem

portalu Bgtimesport do dnia 5 stycznia 2023 r.

2. Możliwe będą zgłoszenia stacjonarnie w dniu zawodów w przypadku, gdy będą wolne

miejsca na liście. Organizator nie gwarantuje możliwości startu osobom, które nie dokonają

zgłoszenia przez internet.

IV. MIEJSCE ROZEGRANIA ZAWODÓW

Stok narciarski Gubałówka, Droga Zubka 4a, 34-500 Zakopane

V HARMONOGRAM ZAWODÓW



6.01.2023 r. (piątek)

11:30 otwarcie biura zawodów - Restauracja Tarasy Gubałówka Droga Zubka 6, 34-500

Zakopane

11:30-13.30 trening oficjalny

13:00 koniec wydawania pakietów startowych

13:45 odprawa techniczna - obecność obowiązkowa

14:00 start kwalifikacji co 30 s

15:20 ćwierćfinały co 4 min

16:00 półfinały co 5 min

17:00 finały co 10 min

17:30 wywieszenie list z wynikami, przyjmowanie protestów

18.30 ceremonia dekoracji - Restauracja Tarasy

19:00 afterparty

Organizator nie zapewnia posiłku regeneracyjnego. Istnieje możliwość zakupienia w



restauracji Tarasy z 10% zniżką na podstawie nr startowego.

Program zawodów może ulec zmianie, szczegółowe informacje znajdują się na stronie

wydarzenia. O ew. zmianach zawodnicy będą informowani drogą elektroniczną oraz w

dniu zawodów poprzez informacje od sędziego głównego.

VI. FORMUŁA ZAWODÓW

Zawody zostaną rozegrane w konkurencji sprint. Obowiązuje regulamin NW PZA.

Eliminacje:

Klasyfikacja indywidualna poprzez pomiar czasu liczony od startu do mety. Start interwałowy
co 30 sekund.

Finały:

Zawodnicy klasyfikowani są wg. miejsc zajętych w eliminacjach. W przypadku więcej niż 30
osób w kategorii kwalifikuje się najlepsza 30. W przypadku mniejszej ilości osób niż 30
kwalifikuje się 16 lub 24 decyduje JURY.

Przydzielenie zawodników do ćwierćfinału odbywa się według kolejności w kwalifikacjach.
Pozycje startowe w półfinałach i finałach zależą od rankingów i czasu uzyskanego w
kwalifikacjach. Na szóstą pozycję w półfinałach zostają zakwalifikowani dwaj zawodnicy
zajmujący trzecie miejsca we wszystkich ćwierćfinałach z najlepszymi czasami z kwalifikacji
(lucky loosers).

Sposoby przydzielania zawodników do grup kwalifikacyjnych, półfinałowych i do finałów wg.
miejsc zajętych w kwalifikacjach.

Ćwierćfinały:

Q1 - 1, 10,11, 20, 21, 30

Q2 - 4,7,14,17,24,27



Q3 - 5, 6, 15, 16, 25, 26

Q4 - 2, 9, 12, 19, 22, 29

Q5 - 3, 8, 13, 18, 23, 28

Półfinały:

S1-  Q1 1, Q1 2, Q2 1, Q2, 2m Q3 1, LL 1

S2 - Q3 2, Q4 1, Q4 2, Q5 1 ,Q5 2, LL 2

Finały:

Finał B - S1 #4 S2 #4 S1 #5 S2 #5 S1 #6 S2 #6

Finał A - S1 #1 S2 #1 S1 #2 S2 #2 S1 #3 S2 #3

Klasyfikacja:

OPEN K

OPEN M

12. Wymogi sprzętowe:

Zgodne z aktualnym regulaminem zawodów w narciarstwie wysokogórskim Polskiego
Związku Alpinizmu. §6

Artykuły wyliczone poniżej muszą spełniać wymogi europejskie (EU) lub wymogi UIAA oraz
CE lub wymogi ISMF.

§7 Podstawowe obowiązkowe wyposażenie zawodnika:

1. Narty wyposażone w metalowe krawędzie na co najmniej 90% ich długości, o szerokości
co najmniej 60 mm pod butem, 80 mm z przodu i 70 mm z tyłu. Narty muszą mieć co
najmniej 160 cm długości dla mężczyzn i 150 cm dla kobiet i kadetów. Wiązania muszą
umożliwiać ruch pięty podczas podchodzenia lub zjazdu i mogą, lecz nie muszą, być
wyposażone w paskizabezpieczające, na ryzyko zawodnika. Zarówno przednia, jak i tylna
część wiązań muszą być jednego producenta i nie mogą być modyfikowane. Tylna część
wiązania musi zapewniać bezpieczne wypinanie w płaszczyźnie przód-tył, jak i na boki

(w płaszczyźnie prostopadłej), przednia część wiązania nie musi mieć bezpiecznika pod
warunkiem informacji producenta o braku bezpiecznika. Ciężar minimalny jednej narty z



wiązaniem to 700g dla kobiet, 750g dla mężczyzn.

2. Buty muszą zakrywać kostkę i posiadać podeszwy typu Vibram lub podobne, przy czym
podeszwa taka musi zajmować przynajmniej 75% powierzchni podeszwy, a nacięcia w niej
muszą być głębokie na minimum 4 mm. Minimalna liczba nacięć podeszwy: 8 na obcasie i
15 w części przedniej. (minimalna powierzchnia nacięcia: 1cm2). Buty muszą być
przystosowane do zamocowania na nich metalowych raków i muszą być zapinane na
minimum dwie klamry. Ciężar jednego buta z suchym botkiem to 450g dla kobiet i kadetów,
500g dla mężczyzn. Skorupy butów nie mogą być modyfikowane. Jedyny dopuszczony
przypadek modyfikacji, to modyfikacja przez innego producenta, który ma na to zgodę
producenta butów. Skorupa nie może być oklejana taśmą.

3. Para kijków narciarskich alpejskich lub biegowych maksymalnej średnicy 25 mm z kółkami
z tworzywa innego niż metal.

4. Para fok. Muszą pokrywać przynajmniej 50% powierzchni ślizgu oraz min. 50% długości
narty. Ze względu na zasady ochrony środowiska nie wolno stosować taśm
samoprzylepnych i innych środków zwiększających przyczepność lub poślizg fok.

5. Ubranie dolnej połowy ciała: długie spodnie o rozmiarze odpowiednim dla danego
zawodnika.

6. Ubranie górnej połowy ciała: z długimi rękawami o rozmiarze odpowiednim dla danego
zawodnika.

7. Rękawice chroniące całą rękę do nadgarstka noszone przez cały czas trwania zawodów.

12. Okulary lub gogle lub szybka (zalecane).

13. Plecak umożliwiający przytroczenie nart.

14. Kask. Należy go obowiązkowo nosić na głowie zapięty na podbródku podczas trwania
całych zawodów. Kaski muszą być zgodne z normą UIAA 106, EN 1077 lub EN 12492.

15. Czołówka (zalecane).

Zalecane wyposażenie sprzętowe:

 -  napoje 500-1000 ml
 -  żele i batony energetyczne (2-6x)
 -  czołówka
 -  okulary lub gogle
 -  dodatkowe warstwy termiczne
 -  używanie kasków z dwiema normami – wspinaczkową i narciarską: - UIAA 106 i

EN 1077standard klasy B. lub EN 12492 i EN 1077 standard klasy B.
 -  używanie wiązań ze skistoperami
 

VII. OPŁATA STARTOWA



1. Opłata startowa wynosi 95 zł przy zapisach internetowych i 150 zł w dniu zawodów. 2.

Opłatę startową należy uiścić w drodze płatności elektronicznej poprzez portal Bgtimesport

lub w dniu zawodów gotówką w biurze zawodów :

2. W przypadku braku uiszczenia opłaty w terminie 48 godzin od dokonania

rejestracji zawodnik zostanie usunięty z listy startowej.

3. Dokonanie płatności zostanie potwierdzone w drodze wiadomości mailowej. Reklamacje

dotyczące płatności rozpatrywane są przez ww. podmiot.

4. W związku z treścią art. 38 pkt. 12) Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach

konsumenta, osobie zarejestrowanej, która dokonała płatności, nie przysługuje prawo do

odstąpienia od zawartej w ten sposób umowy w terminie 14 dni. („Prawo odstąpienia od

umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje

konsumentowi w odniesieniu do umów: 12) o świadczenie usług (...) związanych z

wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie

oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi”).

VIII. NAGRODY

Informacje na temat nagród znajdują się na stronie wydarzenia:

IX. WIZERUNEK

Biorąc udział w zawodach Uczestnik wyraża jednocześnie zgodę na publikowanie jego

wizerunku na zdjęciach i filmach z zawodów. Organizator zastrzega sobie, a także

podmiotom powiązanym, prawo do nieodpłatnego wykorzystywania wszelkich zdjęć,

materiałów filmowych, wywiadów i nagrań przedstawiających uczestników, które mogą być

bezpłatnie umieszczane w mediach w celach sprawozdawczych i promujących zawody,

zgodnie z etyką i przepisami prawa.

Uczestnik oświadcza, że Organizator nie jest i nie będzie zobligowany do uiszczenia

jakichkolwiek opłat związanych z działaniami opisanymi w niniejszym punkcie, udzielając

tym samym nieograniczonej licencji na używanie wypowiedzi oraz swojego wizerunku bez

powiadomienia w celu reklamy i promocji zawodów oraz innych wydarzeń organizowanych

przez Organizatora.



X. ZASADY ODPOWIEDZIALNOŚCI

1. Narciarstwo wysokogórskie, w tym sprint, to sport ekstremalny. Uczestnicy zobowiązani

są do bezwzględnego przestrzegania zasad bezpieczeństwa określonych w regulaminie

obiektu na którym rozgrywane są zawody oraz wynikających z ogólnie przyjętych zasad

bezpiecznego uprawniania narciarstwa i narciarstwa wysokogórskiego i freestyle.

Jednocześnie każda osoba uczestnicząca w zawodach przyjmuje do wiadomości, że

pomimo ścisłego przestrzegania wyżej określonych zasad bezpieczeństwa uprawianie

narciarstwa może skutkować uszkodzeniem ciała lub doznaniem rozstroju zdrowia oraz,

że bierze udział w zawodach na własną odpowiedzialność.

2. Zawodnik zobowiązany jest do posiadania ważnej polisy ubezpieczenia następstw

nieszczęśliwych wypadków.

XII. REKLAMACJE I DANE KONTAKTOWE:

Reklamacje w sprawie procesu rejestracji na zawody należy zgłaszać w drodze mailowej,

na adres: kontakt@kwzakopane.pl

Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Organizatora w terminie 14 dni od dokonania

zgłoszenia.

Kontakt z organizatorem:

Marcin Rzeszótko

marcin.rzeszotko@gmail.com

501 560 799

XIII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Administratorami danych osobowych podanych przez zawodników jest Organizator.

mailto:marcin.rzeszotko@gmail.com


Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych, w szczególności obejmujących imię

i nazwisko, płeć, datę urodzenia, miejsce i kraj zamieszkania oraz przynależność klubową,

adres email, numer telefonu, a także numer rachunku bankowego stanowią:

● art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w zakresie koniecznym do wypełnienia obowiązków

prawnych ciążących na Administratorze, w szczególności w postaci opracowywania

i przechowywania dokumentacji księgowej;

● art. 6 ust.1 lit. b) RODO w zakresie koniecznym do realizacji zadań związanych z

organizacją zawodów

● art. 6 ust.1 lit. f) RODO w zakresie realizacji uzasadnionego interesu

Administratora, w celu oceny prawidłowości przeprowadzenia zawodów,

zasadności kierowanych roszczeń, polepszenia standardów obsługi oraz w celu

zapewnienia bezpieczeństwa

● art. 6 ust.1 lit. a) RODO w oparciu o wyrażoną zgodę na rejestrację oraz

publikację wizerunku podczas uczestnictwa w zawodach.

3. Dane będą przechowywane przez czas niezbędny do realizacji obowiązków

wynikających z organizacji zawodów i przez okres wynikający z przepisów prawa, w

szczególności dotyczących przechowywania dokumentacji księgowej. W celu

zapewnienia ochrony interesów prawnych Organizatora, dane osobowe

przetwarzane będą do końca upływu terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń.

4. Dane osobowe pozyskane w oparciu o udzieloną zgodę, przetwarzane będą przez

okres istnienia uzasadnionego interesu lub do czasu zgłoszenia sprzeciwu lub

odwołania zgody wyrażonej na przetwarzanie danych osobowych we wskazanych

celach.

5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konieczne do

realizacji celów, dla których są przetwarzane.

6. Dane osobowe nie będą udostępniane bądź przekazywane podmiotom

zewnętrznym, za wyjątkiem: podmiotów uprawnionych do tego na mocy przepisów

prawa, upoważnionych pracowników i współpracowników Organizatora, podmiotom

biorącym udział w organizacji zawodów, a także takich, z którymi Administrator

zawrze stosowne umowy, na przykład w zakresie księgowości, płatności

elektronicznych itp.

Ponadto, dane osobowe zostaną udostępnione na portalu BGTimeSport w ramach

publikacji listy zarejestrowanych zawodników, a także podczas zawodów i po ich

przeprowadzeniu, w ramach publikacji listy zawodników oraz wyników zawodów w



miejscu ich przeprowadzania oraz na stronach internetowych dotyczących

wydarzenia.

7. W oparciu o dane osobowe nie będą podejmowane decyzje w sposób

zautomatyzowany. Dane nie będą przedmiotem sprzedaży oraz nie będą podlegały

profilowaniu.

8. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują następujące

uprawnienia:

● prawo dostępu do danych, prawo do przenoszenia danych,

● prawo żądania ich sprostowania / poprawienia, żądania ograniczenia

przetwarzania,

żądania usunięcia danych,

● prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania ze względu szczególną

sytuację,

● prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie bez

wpływu

na legalność przetwarzania danych przed wyrażeniem zgody,

● prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 9.

Dane osobowe przetwarzane będą w sposób zapewniający im stosowne i

odpowiednie zabezpieczenie, w szczególności ochronę przed niedozwolonym czy

niezgodnym z prawem przetwarzaniem danych osobowych lub przypadkową

utratą, zniszczeniem, zagubieniem, uszkodzeniem, przy zastosowaniu

odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych.

XIV. ZMIANY REGULAMINU

1. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w

Regulaminie.

2. Ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Organizatora.

3. O zmianach w Regulaminie Organizator będzie informował na stronie zapisów na

zawody, mailowo lub na stronie wydarzenia.


