
REGULAMIN ZAWODÓW 
 

KRZYSIEK POMAGA POMAGAĆ 2022 
RODZINNY SLALOM GIGANT 

 
Zawody organizuje Stowarzyszenie „KRZYSIEK POMAGA POMAGAĆ” wraz z partnerami. 
Zawody mają na celu zebranie środków na leczenie Agnieszki Pikulskiej, 
Szczegółowe informacje znajdują się na stronie https://www.krzysiekpomaga.org 
 
Zawody odbędą się 19 lutego 2022 r.  Stacji Narciarskiej CZORSZTYN SKI na trasie nr 2 
https://www.czorsztyn-ski.com.pl/osrodek-narciarski/trasy-i-wyciagi 
 

1. Uczestnicy zawodów: 
Uczestnikami zawodów są wszyscy chętni posiadający podstawowe umiejętności jazdy na nartach. 
Uczestnicy zostaną podzieleni na kategorie wiekowe w podziale na kobiety, mężczyźni 

• SENIORZY rocznik – 1977 i starsi 
• OPEN rocznik 1978 – 2002 
• MŁODZIEŻ 4 – rocznik 2003-2005 
• MŁODZIEŻ 3 – rocznik 2006-2007 
• MŁODZIEŻ 2 – rocznik 2008-2009 
• MŁODZIEŻ 1 – rocznik 2010-2011 
• DZIECI 3 – rocznik 2012-2013 
• DZIECI 2 – rocznik 2014-2015 
• DZIECI 1 – rocznik 2016 i młodsi 

2. Rejestracja na zawody  -  termin zgłoszeń: 

• elektroniczna od 5 lutego do 17 lutego (czwartek), do godz. 18:00 
• rejestracja grup zorganizowanych (biuro@mozn.pl) do 17 lutego, do godz. 18:00 
• w biurze zawodów 19 lutego, w godzinach 8:30-10:30 

UWAGA!!! 

Zapisy w biurze zawodów i wydawanie numerów dla osób, które dokonały rejestracji 
elektronicznej tylko do godziny 10:30 w dniu zawodów!!!. 

3. Zawody zostaną przeprowadzone w konkurencji SLALOM GIGANT 
       
4. Sposób Przeprowadzenia zawodów: 
a/ odbędzie się jeden przejazd SLALOMU GIGANTA 
b/ oglądanie trasy odbywa się ześlizgiem z góry na dół z założonymi,  
   widocznymi numerami startowymi 
c/ w trakcie przejazdu numer startowy ma być widoczny (niezasłonięty np.  
   długimi włosami). 
d/ w przypadku wypadnięcia z trasy lub upadku zawodnik może kontynuować przejazd 
   o ile nie ma konieczności zapinania nart 
 

https://www.krzysiekpomaga.org/
mailto:biuro@mozn.pl


 
5. PUNKTACJA INDYWIDUALNA: 
 

Miejsce  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

Punkty 100 80 60 50 45 40 36 32 29 26 24 22 20 18 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

 
     Zawodnicy, którzy uzyskali taki sam czas zostaną sklasyfikowani na tym samym miejscu  
     i otrzymują punkty w/g w/w klucza.  
      
6. Klasyfikacja rodzinna: 
   Do klasyfikacji liczone będą punkty uzyskane przez trzech najlepszych uczestników z danej 
rodziny. 
 
7.Nagrody: 
   a/ Indywidualne: 
      dyplomy za miejsca I - X w każdej kategorii 
   b/ nagrody niespodzianki od sponsorów 
 
8. Kolejność startu:  

• DZIECI 1 – rocznik 2016 i młodsi 
• DZIECI 2 – rocznik 2014-2015 
• DZIECI 3 – rocznik 2012-2013 
• MŁODZIEŻ 1 – rocznik 2010-2011 
• MŁODZIEŻ 2 – rocznik 2008-2009 
• MŁODZIEŻ 3 – rocznik 2006-2007 
• MŁODZIEŻ 4 – rocznik 2003-2005 
• OPEN rocznik 1978 – 2002 
• SENIORZY rocznik – 1977 i starsi 
•  

Numery startowe zostaną przydzielone według kolejności zgłoszeń. 
 
9. SPRAWY ORGANIZACYJNE: 
Sprzęt sportowy – bezpieczny 
Do startu dopuszczeni będą wyłącznie uczestnicy w kaskach. 
Zapowiedź zawodów zostanie opublikowana na stronie www.krzysiekpomaga.org 
min.5 dni przed datą planowanych zawodów. 
W przypadku złych warunków atmosferycznych organizator  ma prawo odwołania zawodów  
w dniu poprzedzającym, a nawet w dniu zawodów mając na uwadze bezpieczeństwo  
zawodników. 
Za zgubiony/zniszczony numer będzie pobierana opłata w wysokości 100 zł. 

 
Za bezpieczeństwo niepełnoletnich uczestników podczas zawodów (poza trasą zawodów) 
odpowiedzialni są opiekunowie zawodników. 
Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych każdy uczestnik zawodów wyraża zgodę  

http://www.krzysiekpomaga.org/


na przetwarzanie przez Organizatora swoich danych osobowych na potrzeby przeprowadzania 
zawodów i publikacji wyników jak również, aby jakiekolwiek treści multimedialne / zdjęcia, 
nagrania, filmowe, wyniki / mogły być wykorzystane za wiedza i zezwoleniem Organizatora przez 
środki masowego przekazu, media społecznościowe – tv, Internet / w celach marketingowych 
Organizatora Ligi i sponsorów. 
 
UWAGA!!! 
NALEŻY BEZWZGLĘDNIE PRZESTREGAĆ WSZYSTKICH ROZPORZĄDZEŃ ZWIĄZANYCH  
Z COVID-19. 
ZAWODNICY BIORĄ UDZIAŁ W ZAWODACH NA WŁASNĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ 
I WŁASNE RYZYKO. 
 
10. Prawo interpretacji i zmiany regulaminu przysługuje organizatorowi. 
 


