
 

REGULAMIN:  
OTWARTE MISTRZOSTWA POWIATU ŻYWIECKIEGO 

W NARCIARSTWIE ALPEJSKIM.  
MISTRZOSTWA SAMORZĄDOWCÓW 

ZWARDOŃ 2023  
Organizatorzy:  
CENTRUM KULTURY I SPORTU  W RAJCZY, STAROSTWO POWIATOWE W ŻYWCU 

Termin i miejsce zawodów:  
04 marca 2023,  start godz. 10:00 
Wyciąg narciarski Zwardoń Ski. 
Biuro zawodów budynek dolnej stacji wyciagu Zwardoń Ski.  
Zapisy online i płatność  do 2 marca 2023, do godz. 24.00, do wyczerpania miejsc. 
Limit zawodników 100 uczestników.  
W dniu 04.03. istnieje możliwość dopisania się do listy startowej od 8.30 -9.15.  
Biuro zawodów “Karczma” Zwardoński Ski     

Zasady ogólne zawodów:  

1. Zgłoszenie w Zawodach “MISTRZOSTWA POWIATU ŻYWIECKIEGO W NARCIARSTWIE 
ALPEJSKIM” oraz  “MISTRZOSTWA SAMORZĄDOWCÓW ZWARDOŃ 2023”,  

osoba startująca lub jej/jego przedstawiciel ustawowy ( w przypadku osób 
niepełnosprawnych) może dokonać: 
- poprzez formularz na stronie https://bgtimesport.pl/zawody/biegi/id/635 , do 
dnia 01.03.2023r. (zgłoszenie wraz z opłatą) 

              - w dniu zawodów od godz. 8:00 do godz. 9:00 w biurze zawodów ( zgłoszenie wraz z 
opłatą).  

2. Dokonanie zgłoszenia do zawodów jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu 
zawodów.  

3. Każdy uczestnik zawodów musi posiadać kask narciarski.  
4. Uczestnik może wystartować tylko w jednej kategorii.  
5. Organizatorzy zalecają wykupienie ubezpieczenia od NNW .  
6. Opłata startowa: dla wszystkich w kat.  K i M - 30 zł, w kat. CH i DZ -20 zł.  Płatność 

on-line. 
7. Osoby opłacające start w ciągu ostatnich 2- dni przed zakończeniem zapisów on-line,  

w dniu zawodów, muszą posiadać dowód wpłaty.  
8. Aby wziąć udział w zawodach  należy we własnym zakresie zakupić karnet na wyciąg. 

Koszt karnetu dla dzieci 40 zł na 4 h, dla dorosłych 60 zł na 4h  
9. Każdy uczestnik zawodów zobligowany jest do podpisania w biurze zawodów 

oświadczenia:  
- o braku przeciwskazań zdrowotnych do uprawiania narciarstwa i starcie w zawodach 
na własną odpowiedzialność,  
- o zgodzie na start dziecka w zawodach (rodzice dzieci, które nie ukończyły 18 roku 
życia),  
-  o zgodzie na wykorzystanie wizerunku utrwalonego w postaci zdjęć, nagrań 
filmowych i wywiadów, w materiałach promocyjnych i marketingowych Centrum 
Kultury i Sportu w Rajczy 
-  dla każdej kategorii oświadczenie, że uczestnik nie był czynnym zawodnikiem w 
ostatnich 5-ciu latach  (nie posiadał licencji PZN). Udział zawodnika z aktualną lub 
ważną w ciągu ostatnich 5 lat licencją PZN skutkuje dyskwalifikacją. 
 

https://bgtimesport.pl/zawody/biegi/id/635


12. Biuro  zawodów  znajduje się przy dolnej stacji wyciągu  Zwardoński Ski “Karczma” 
      O przyznawaniu numerów startowych decyduje kolejność zgłoszeń.  
 
 KATEGORIE WIEKOWE:  

DZ I , CH I  rocznik  2015 – 2013 włącznie    -    1 - 3 klasy SP 
DZ II , CH II  rocznik  2012 – 2009 włącznie   -   4 - 6 klasy SP 
DZ III, CH III rocznik  2008 -2007 włącznie   -     7 - 8 klasy SP 
Dla wszystkich wyżej wymienionych kategorii przejazd slalomu jest skrócony 
DZ IV , CH IV rocznik  2006 -2003  włącznie  
K I , M I  rocznik  2002 - 1993 włącznie 
K II, M II rocznik  1992 – 1983 włącznie  
K III, M III rocznik 1982 – 1973 włącznie   
K 4 M 4 rocznik  1972 – 1963 włącznie 
K 5 M 5  rocznik  61 plus 
Kategoria Samorządowcy K i M 
 
Miejsce: Trasa stok  ZWARDOŃ SKI 
 
Harmonogram:  

• Godz. 10.00 START  
• Ok. 13.00 ogłoszenie wyników, rozdanie nagród we wszystkich kategoriach slalomu 

przy budynku dolnej stacji wyciągu  

Nagrody:  
puchary za I miejsce 
medale za I - III miejsce 
dyplomy (w kat.dzieci i młodzież ) za miejca I – IV 
dyplomy (dorośli) za miejsca I – III  

Zasady zawodów:  

1. Start następuje wg. kolejności numerów startowych w poszczególnych kategoriach.  
2. Obowiązuje jeden przejazd w każdej z kategorii.   
3. Zawody przeprowadzone zostaną z obowiązującymi przepisami PZN w zakresie 

organizacji zawodów narciarskich w konkurencjach zjazdowych  
4. W przypadku niesprzyjających warunków pogodowych program zawodów może 

ulec zmianie. Jeśli warunki pogodowe uniemożliwią przeprowadzenie zawodów, 
slalom zostanie odwołany (decyzje podejmuje jury, po konsultacji z  
organizatorami).  

5. Przed i po zakończeniu zawodów zjazd pomiędzy bramkami jest niedozwolony.  
6. Organizatorzy nie odpowiadają za uszkodzenia sprzętu sportowego zawodników.  
7. Organizatorzy nie zapewniają ubezpieczenia NNW.  
8. Jeśli osoba startująca w zawodach będzie pod wpływem alkoholu zostanie 

automatycznie wykluczona z imprezy.  
9. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany w regulaminie i programie 

zawodów.  

 
Biuro , sędziowie i kierownictwo zawodów : 
Kierownictwo zawodów stanowią organizatorzy czuwający nad prawidłowym 
przeprowadzeniem konkurencji. Protesty dotyczące zawodów można składać na piśmie do 15 
min po zakończeniu konkurencji w biurze zawodów. Opłata protestacyjna wynosi 100 zł. Za 
stan zdrowia uczestników i umiejętności narciarskie organizatorzy zawodów nie ponoszą 



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. 
 
 

Organizator zapewnia: 

1. Zabezpieczenie medyczne. 
2. Posiłek  
3. Dobrą zabawę  


