REGULAMIN
ZAWODÓW O PUCHAR POZNANIA
2021/2022
W NARCIARSTWIE ZJAZDOWYM I SNOWBOARDZIE
1. TERMIN I MIEJSCE ZAWODÓW
Zawody odbędą się na terenie MALTA SKI w niedzielę 10 kwietnia 2022 o godz. 12.00.
2. ORGANIZATOR ZAWODÓW
Organizatorem Zawodów o Puchar Poznania w Narciarstwie Zjazdowym jest Stowarzyszenie Kultury
Fizycznej Partner
3. ZGŁOSZENIA I UDZIAŁ W ZAWODACH
W zawodach mają prawo startu osoby, które w klasyfikacji generalnej Grand Prix Poznania 2021/2022
zajęły w swoich kategoriach wiekowych jedno z czterech pierwszych miejsc.
Klasyfikacja jest dostępna na stronie: https://maltaski.pl/grand-prix-20212022
W przypadku zgłoszonej nieobecności jednego z zakwalifikowanych zawodników z pierwszej czwórki
klasyfikacji generalnej, prawo startu otrzymuje kolejny zawodnik w klasyfikacji
Zgłoszenie nieobecności należy dokonać najpóźniej do 07.04.2022 do godz. 20:00 (czwartek )
Przykładowo zawodnik, który zajął 2 miejsce zrezygnowała z startu i powiadomił o tym fakcie
organizatora zawodów, prawo w udziale uzyskuje zawodnik z 5 pozycji.
Potwierdzenia udziału
w Zawodach przyjmowane są w recepcji MALTA SKI, 61-131 Poznań, ul. Wiankowa 2,
nr tel. 501 353 153 do dnia 09.10.2022 (sobota), do godziny 18.00 po uiszczeniu opłaty startowej
w wysokości 50,00zł.
W dniu rozgrywania Pucharu Poznania biuro zawodów mieści się w namiocie przy stoku narciarskim
MALTA SKI.
4. KATEGORIE ZAWODNIKÓW
Zawody rozegrane zostaną w niżej podanych kategoriach wiekowych z podziałem na kobiety
i mężczyzn.
O przydziale do odpowiedniej kategorii decyduje rok urodzenia w momencie rozpoczęcia cyklu
Grand Prix.

DZIECKO C – 2014 i młodsze
DZIECKO B – 2012-2013
DZIECKO A – 2010-2011
JUNIOR C – 2009- 2008
JUNIOR B - 2006-2007
JUNIOR A- 2001-2005

5. SPOSÓB ROZGRYWANIA ZAWODÓW
Zawody o Puchar Poznania w Narciarstwie Zjazdowym i Snowboardzie rozgrywane są
na trasie slalomu równoległego, według NRS, ze zmianami wynikającymi ze specyfiki stoku.
5.1. SPOSÓB ROZGRYWANIA FINAŁU
5.1.1. Czwórka finalistów rywalizuje zgodnie z zasadami rozgrywania slalomu równoległego.
5.1.2. Każda rozgrywka dwóch zawodników odbywa się w dwóch przejazdach, przy czym zawodnicy
w drugim przejeździe zamieniają się miejscami (trasami).
5.1.3. Pierwszy zawodnik z pary mijający linię mety uruchamia bieg czasomierza i uzyskuje czas
“zero” Następny zawodnik mijający metę powoduje odnotowanie różnicy czasu minięcia linii mety.
5.1.4. O zwycięstwie w parze decyduje suma czasów.
5.1.5. Dwójki rywalizujące w slalomie są określane w następujący sposób (1,2,3,4 – miejsce
w kategorii po eliminacjach).
1

zwycięzcy (finał)

4
2

przegrani (o III miejsce)

3
5.1.6. W przypadku, gdy jeden z zawodników nie ukończy pierwszego przejazdu lub zostanie
zdyskwalifikowany, nie startuje w drugim przejeździe.
5.1.7. W przypadku, gdy obaj zawodnicy upadną i kontynuują wyścig, wygrywa zawodnik, który
pierwszy przejechał prawidłowo trasę i przeciął linię mety.
5.1.8. W przypadku, gdy żaden zawodnik ze startującej dwójki nie ukończy slalomu równoległego
(dwóch zawodników upadło lub wypadło z trasy) wygrywa zawodnik, który przejechał prawidłowo
dłuższy odcinek trasy.

ORGANIZATOR ZAWODÓW PRZYPOMINA, ŻE ZGODNIE Z NARCIARSKIM
REGULAMINEM SPORTOWYM ZAWODNIK PODCZAS ZAPOZNAWANIA SIĘ Z TRASĄ
SLALOMU NIE MOŻE JEJ PRZEJECHAĆ PRÓBNIE.
ZAWODNIK ŁAMIĄCY TEN PUNKT REGULAMINU ZOSTANIE WYKLUCZONY
Z ZAWODÓW.

6. OGŁOSZENIE WYNIKÓW
Wyniki zawodów finałowych zostaną ogłoszone przez spikera podczas oficjalnego zakończenia
zawodów.

7. UWAGI KOŃCOWE


każdy startujący bierze udział w zawodach na własną odpowiedzialność (lub za zgodą rodziców,
opiekunów),



organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne wypadki i kontuzje wynikające
z tytułu uczestnictwa w zawodach,



organizator zaleca uczestnikom zawodów ubezpieczenie się od następstw nieszczęśliwych
wypadków w dniu zawodów.

Organizator zastrzega sobie prawo do interpretacji niniejszego regulaminu

