
REGULAMIN  - SNOWBOARD
SYSTEM ROZGRYWANIA ZAWODÓW
• Zawodnicy oraz zawodniczki zostaną podzieleni i sklasyfikowani w kategoriach wiekowych
• W przypadku małej ilości (minimum 3 osoby dla danej kategorii) zgłoszeń w danej kategorii wiekowej, kategorie 

wiekowe będą łączone z inną (wyższą) kategorią, a w przypadku najwyższej kategorii z niższą.
• Zawody, czas mierzony elektronicznie
• W przypadku niedostatecznych warunków śniegowych, organizator w porozumieniu z dyrektorem Mistrzostw, 

może zdecydować skróceniu zawodów do jednego przejazdu o czym poinformuje zawodników przed rozpoczęciem 
konkurencji

• Kolejność startu grup wiekowych (rosnąco), – wg układu: kobiety 1-szy przejazd, mężczyźni 1-szy przejazd, kobiety 2-gi 
przejazd, mężczyźni 2-gi przejazd

• Kolejność startu w poszczególnych grupach wiekowych kobiet i mężczyzn w drugim przejeździe jest odwrotną do 
pierwszego przejazdu 

• (ostatni numer startowy w danej kategorii wiekowej, w drugim przejeździe  jedzie jako pierwszy) Kolejność jazdy w 
kategoriach wiekowych w pierwszym przejeździe w/d numerów (rosnąco)

MIEJSCE ZAWODÓW
• Zawody rozegrane zostaną na trasach Jaworzyny Krynickiej  - trasa nr 1 (dolna część)

POSTANOWIENIA OGÓLNE
• Zawody odbywać się będą zgodnie z Narciarskim Regulaminem Sportowym (NRS) z wyłączeniem pkt. dotyczących: 

promieni skrętu, długości deski snowboardowej, parametrów (tras tzn. regulamin dopuszcza odstępstwa od tych 
założeń)

• Zawodnicy startują na własną odpowiedzialność, uczestnicy muszą posiadać ubezpieczenie
• Każdy zawodnik musi obowiązkowo posiadać kask
• Zawody sędziują osoby powołane przez organizatora posiadające odpowiednie kwalifikacje sędziowskie.
• We wszystkich sprawach nie ujętych w regulaminie zawodów decyduje Sędzia Główny w porozumieniu z 

Organizatorem zawodów i Dyrektorem Sportowym Mistrzostw.
• Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki spowodowane z winy uczestników imprezy i za rzeczy zaginione 

lub skradzione w trakcie zawodów

PRZEPROWADZENIE ZAWODÓW
• Zawody zostaną przeprowadzone w dwóch przejazdach (zarówno dla kobiet jak i mężczyzn). O wyniku decyduje  łączny 

czas dwóch przejazdów

HARMONOGRAM ZAWODÓW:
23- luty ( sobota )  godz: 10.00 SNOWBOARD

SĘDZIA GŁÓWNY: WOJCIECH BĘBENEK

STOWARZYSZENIE „WSPÓLNOTA POLSKA” 
ul. Krakowskie Przedmieście 64, 00-322 Warszawa, 

www.wspolnotapolska.org.pl / www.wspolnotapolska.org.pl/mistrzostwamlodziezowe


