
REGULAMIN 
III OTWARTYCH MISTRZOSTW WAŁBRZYCHA 

W NARCIARSTWIE ALPEJSKIM 

 
 

1. Termin: 25 lutego (sobota) 2017 r. 
 

2. Miejsce: Ośrodek „Góra Dzikowiec” w Boguszowie-Gorcach. 
 

3. Organizatorzy: 
 

a) Stowarzyszenie SNOW-TEAM 
ul. Jesionowa 32/9, 50-504 Wrocław 

 
b) Jędrzej Szymczyk NARTOMANIAK.PL 

Nowa Wieś 156 B, 58-308 Wałbrzych 
Tel. 667 279 527 
www.nartomaniak.pl, biuro@nartomaniak.pl 

 
c) Wałbrzyskie Centrum Sportowo-Rekreacyjne 

„AQUA ZDRÓJ” sp. z o.o.  
ul. Ratuszowa 6, 58-304 Wałbrzych  

 
4. Dyrektor Zawodów: Jędrzej Szymczyk. 

 
5. Oficjalna strona zawodów: www.nartomaniak.pl. 

 
6. Cele imprezy: 

 
a) Promocja aktywności ruchowej i narciarstwa alpejskiego jako formy aktywnego i 

zdrowego spędzania czasu na wolnym powietrzu; 
b) Promocja Wałbrzycha i regionu wałbrzyskiego oraz walorów turystycznych tego 

regionu dla aktywnych form spędzania czasu wolnego; 
c) Wyłonienie najlepszych zawodników III Otwartych Mistrzostw Wałbrzycha w 

narciarstwie alpejskim. 
 

7. Technika: Slalom gigant. 
 

a) Zawody zostaną przeprowadzone zgodnie z Narciarskim regulaminem 
sportowym. 

b) Organizator przewiduje przeprowadzenie dwóch przejazdów.  
c) Pierwszy przejazd przeprowadzony zostanie według grup wiekowych w 

kolejności od grupy I do grupy X zgodnie z listami startowymi przygotowanymi 
przed startem przejazdu. 

d) W drugim przejeździe startują zawodnicy, którzy ukończyli pierwszy przejazd 
(w sposób prawidłowy dojechali do mety i uzyskali czas przejazdu). W drugim 
przejeździe zawodnicy startują według kolejności startu w pierwszym 
przejeździe.  



e) Suma czasów pierwszego i drugiego przejazdu stanowi ostateczne 
rozstrzygnięcie dla klasyfikacji zawodów w poszczególnych kategoriach 
wiekowych, przy czym, w przypadku przeprowadzenia tylko jednego przejazdu, 
o wyniku zawodów decyduje czas jednego przejazdu.  

f) Mistrzynią Wałbrzycha w narciarstwie alpejskim zostaje zawodniczka, która 
uzyskała najlepszą sumę czasów pierwszego i drugiego przejazdu wśród 
wszystkich kobiet startujących w zawodach, przy czym, w przypadku 
przeprowadzenia tylko jednego przejazdu, o wyniku zawodów decyduje czas 
jednego przejazdu. 

g) Mistrzem Wałbrzycha w narciarstwie alpejskim zostaje zawodnik, który uzyskał 
najlepszą sumę czasów pierwszego i drugiego przejazdu wśród wszystkich 
mężczyzn startujących w zawodach, przy czym, w przypadku przeprowadzenia 
tylko jednego przejazdu, o wyniku zawodów decyduje czas jednego przejazdu. 

h) W przypadku dużej ilości zgłoszeń lub w innych nadzwyczajnych 
okolicznościach organizator zastrzega sobie prawo do zorganizowania tylko 
jednego przejazdu. 

i) Oglądanie trasy pierwszego przejazdu odbędzie się w godzinach: 10:30 - 
10:50. Trasę należy przejeżdżać ześlizgiem (powoli) lub pługiem (powoli). W 
przypadku nadzwyczajnych okoliczności, Organizator może zabronić przejazdu 
trasą giganta podczas oglądania trasy. Za niezastosowanie się do powyższych 
instrukcji grozi dyskwalifikacja w zawodach. 

j) Start pierwszego zawodnika w pierwszym przejeździe odbędzie się o godzinie 
11:00. 

k) Oglądanie trasy drugiego przejazdu i start drugiego przejazdu odbędą się 
według instrukcji podanych przez Organizatora po pierwszym przejeździe. 

 
8. Uczestnictwo: 

 
a) Impreza ma charakter otwarty, prawo startu mają osoby zrzeszone w klubach i 

amatorzy. 
b) W zawodach mają prawo wzięcia udziału osoby urodzone w 2006 roku i starsi. 
c) Uczestnicy biorą udział w zawodach na własną odpowiedzialność. Uczestnik 

biorący udział w zawodach oświadcza poprzez uczestnictwo, że brak jest 
jakichkolwiek przeciwskazań do udziału w organizowanych zawodach. 

d) Dzieci i młodzież, która nie ukończyła 18 roku życia, dodatkowo zobowiązana 
jest do posiadania zgody rodziców lub opiekunów prawnych na start w 
zawodach. 

e) Uczestnictwo w zawodach oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie danych 
osobowych oraz użycie wizerunku zawodnika dla potrzeb Organizatora. 

 
9. Kategorie: 

a) Grupa I – dziewczęta, wiek 7 - 9 lat (rocznik 2010-2008); 

b) Grupa II – chłopcy, wiek 7 - 9 lat (rocznik 2010-2008); 

c) Grupa III – dziewczęta, wiek 10 -14 lat (rocznik 2007-2003); 

d) Grupa IV – chłopcy, wiek 10 -14 lat (rocznik 2007-2003); 

e) Grupa V – dziewczęta, wiek 15-18 lat (rocznik 2002-1999); 

f) Grupa VI – chłopcy, wiek 15-18 lat (rocznik 2002-1999); 



g) Grupa VII – kobiety, wiek 19-40 lat (rocznik 1998-1977); 

h) Grupa VIII – mężczyźni, wiek 19-40 lat (rocznik 1998-1977); 

i) Grupa IX – kobiety, wiek 41 lat i starsze (urodzone po 1977); 

j) Grupa X – mężczyźni, wiek 41 lat i starsi (urodzeni po 1977). 

• Ilość zawodników zostaje ograniczona do 150. Organizator przewiduje 
możliwość nadzwyczajnego dopuszczenia dodatkowych zawodników ponad tę 
liczbę. 

• W przypadku małej ilości zgłoszeń Organizator zastrzega sobie prawo łączenia 
grup. 

 
10. Zgłoszenia:  

 
a) Warunkiem wzięcia udziału w imprezie jest wypełnienie druku z zgłoszenia 

stanowiącego załącznik do regulaminu i opłata wpisowego w wysokości 30 zł. 
b) Zgłoszenia można dokonać: 

• W formie elektronicznej, po wypełnieniu formularza, do którego link 
znajduje się na stronie www.nartomaniak.pl; 

• Osobiście w dniu zawodów w godz. 8:00 – 10:30 w restauracji w Ośrodku 
Góra Dzikowiec w Boguszowie-Gorcach. 

c) W przypadku uczestników, którzy nie ukończyli 18 roku życia, druk zgłoszenia 
w całości wypełniają rodzice lub opiekunowie prawni takiego uczestnika.  

 
11. Opłaty startowe: 

 
a) Wpisowe za udział w zawodach wynosi 30 zł (słownie: trzydzieści złotych): 

• Opłaty można dokonać na rachunek bankowy wskazany w elektronicznym 
formularzu zapisów na zawody; 

• W dniu zawodów wg pkt. 10 niniejszego regulaminu. 
b) W przypadku opłacenia wpisowego i braku obecności na zawodach, wpłacone 

pieniądze nie podlegają zwrotowi. 
 

12. Nagrody: 
 

a) I, II, III miejsce w poszczególnych kategoriach – medal i nagroda rzeczowa; 
b) Dodatkowe nagrody dla Mistrza i Mistrzyni Wałbrzycha; 
c) Nagrody specjalne przewidziane przez sponsorów imprezy.  

 
13. Informacje dodatkowe: 

 
a) Uczestnicy zawodów zobowiązani są do posiadania aktualnej polisy 

ubezpieczeniowej od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) obejmującą 
ochroną ubezpieczeniową start w niniejszych zawodach. Organizator nie ponosi 
odpowiedzialności za brak aktualnej polisy ubezpieczeniowej przez uczestnika 
zawodów lub posiadanie przez uczestnika zawodów polisy ubezpieczeniowej 
nieobejmującej ochroną ubezpieczeniową startu w niniejszych zawodach.  

b) Zawodnicy biorący udział w zawodach zobowiązani są mieć założone numery 
startowe oraz kaski przeznaczone do jazdy na nartach. 



c) Jazda po trasie przez światło bramki poza zjazdem w zawodach grozi 
dyskwalifikacją zawodnika. W przypadku ustawienia trasy typu „single pole 
slalom” pierwsza bramka identyfikuje linię zjazdu pomiędzy bramkami.  

d) Kwestie sporne i ewentualne protesty rozstrzyga Dyrektor Zawodów. 
e) Prawo interpretacji niniejszego regulaminu oraz dokonywania w nim zmian i 

uzupełnień przysługuje Organizatorowi zawodów. 
f) W przypadku uczestników, którzy nie ukończyli 18 roku życia wymagana jest 

pisemna zgoda rodziców lub opiekunów prawnych na start takiego uczestnika w 
zawodach. Bez wymaganej zgody taki uczestnik nie będzie dopuszczony do 
startu w zawodach. 

g) Pomiar czasu jest elektroniczny. 
h) Trasa przejazdu będzie oznakowana. 
i) Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu bez podania przyczyn. W 

takim wypadku uczestnicy zostaną poinformowani o zmianie Regulaminu przez 
dniem lub w dniu zawodów.  

j) Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania zawodów w przypadku złych 
warunków pogodowych lub niewystarczającej ilości śniegu na stoku. 

k) Wypełniając kartę zgłoszeniową (w formie pisemnej lub elektronicznej) 
uczestnik akceptuje poniższe postanowienia: 

„Deklaracja uczestnika 

Zobowiązuję się przestrzegać zasad współzawodnictwa i bezpieczeństwa ustalonych przez Organizatora dla 
mojego i wszystkich innych dobra. Sprawdziłem moje wyposażenie, które jest w dobrym stanie, jest właściwie 
utrzymywane i odpowiednie dla imprezy oraz jestem świadomy tego, że zostanę dopuszczony do uczestnictwa 
wyłącznie po pozytywnie zakończonej na miejscu inspekcji lub po kontroli bezpieczeństwa. Organizator może w 
każdym czasie odmówić mi uczestnictwa.  

Organizator, wszystkie osoby i podmioty z nim współpracujące, a także osoby związane z przeprowadzeniem i 
organizacją imprezy nie ponoszą odpowiedzialności wobec uczestników za szkody osobowe, rzeczowe i 
majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po imprezie. Uczestnicy startują na własną odpowiedzialność i 
ryzyko (w przypadku zawodników niepełnoletnich na odpowiedzialność i ryzyko rodziców lub opiekunów 
prawnych). Uczestnicy ponoszą całkowitą odpowiedzialność za wszystkie szkody, jakie wystąpią w związku z ich 
startem w imprezie.  

Zapewniam, że stan zdrowia, w jakim się znajduję umożliwia udział w zawodach oraz, że brak jest 
jakichkolwiek przeciwskazań do udziału w zawodach. Przyjmuję do wiadomości, że jeśli w związku z udziałem w 
imprezie doznam uszczerbku na zdrowiu, szkody rzeczowej  lub majątkowej  nie  mogę  wnosić  żadnych  
roszczeń  w  stosunku  do  organizatora. Przyjmuję do wiadomości, że moim obowiązkiem jest przestrzegać 
zarządzeń służb porządkowych oraz warunków regulaminu.  Zgadzam się z warunkami uczestnictwa i zgłaszam 
swoje uczestnictwo w III Otwartych Mistrzostwach Wałbrzycha w narciarstwie alpejskim.  

Zdjęcia, nagrania filmowe oraz wywiady z moją osobą, a także wyniki z moimi danymi osobowymi mogą być 
wykorzystane przez organizatora, sponsorów, prasę, radio i telewizję na potrzeby marketingowe i promocji  
imprezy. Swoim podpisem  zapewniam,  że zapoznałem  się  z  wszystkimi  warunkami  regulaminu  zawodów  i  
wypełniłem formularz zgłoszeniowy zgodnie z prawdą oraz kompletnie. Wyrażam zgodę na przetwarzanie  
moich  danych  osobowych wskazanych poniżej oraz mojego wizerunku,  w  tym  także  dla  potrzeb  działań 
marketingowych  i  promocyjnych  podejmowanych  przez  Organizatorów  i sponsorów  zgodnie  z  ustawą  z  
dnia  29  sierpnia  1997 r.  o ochronie  danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz.883). 

 
Impreza: III Otwarte Mistrzostwa Wałbrzycha w narciarstwie alpejskim 
Data imprezy: 25 lutego 2017 r. 
Imię: 

…………………….…………………….…………………….…………………….…………………….…………………….…………………….…………………….…………………….……………………. 
Nazwisko: 

…………………….…………………….…………………….…………………….…………………….…………………….…………………….…………………….…………………….……………………. 
Ulica i nr domu: 

…………………….…………………….…………………….…………………….…………………….…………………….…………………….…………………….…………………….……………………. 



Miasto i kod: 
…………………….…………………….…………………….…………………….…………………….…………………….…………………….…………………….…………………….……………………. 

Data urodzenia: 
…………………….…………………….…………………….…………………….…………………….…………………….…………………….…………………….…………………….……………………. 

Podpis*: 
…………………….…………………….…………………….…………………….…………………….…………………….…………………….…………………….…………………….……………………. 

Data: 
…………………….…………………….…………………….…………………….…………………….…………………….…………………….…………………….…………………….……………………. 

 

* W przypadku osoby niepełnoletniej podpisują rodzice lub opiekunowie 
prawni.” 


