
PUCHAR POLSKI 2021 

SNOWBOARD ALPINE CHALLENGE  

   

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY 

Termin: 22.12.2020 (Wtorek) 

Miejsce: Wyciąg narciarski UFO – Bukowina Tatrzańska 

Konkurencje: Slalom +slalom równoległy  

Organizator: K.S F2 Dawidek Team.pl 

 

Kierownik zawodów: Paweł Dawidek 

Sędzia główny: Szymon Kil 

Asystent sędziego : Pająk Olgierd 

 

Biuro zawodów:  8.00-8.25 karczma przy stoku 

1. Warunki uczestnictwa 

W zawodach mogą wystartować zawodnicy posiadający licencję PZN oraz  ważne badania 

lekarskie podbite przez lekarza specjalistę  medycyny sportowej. 

2. Kategorie startowe:  

Dzieci (2011 i młodsi ) , młodzik  (roczniki 2010-2008), junior młodszy (2007-2005), junior 

(2004-2001), senior (2000 i starsi) 

3. Opłata startowa:  100 pln/za 2 konkurencje + karnet 60 pln + kaucja 10 pln 

Zawodnicy zgłoszeni do zawodów, którzy bez usprawiedliwienia nie stawią się na starcie 

zostaną, zgodnie z przepisami NRS, obciążeni karą pieniężną w wysokości 50 zł 

4. Kaucja 

Kaucja zwrotna za numer startowy wynosi 50zł indywidualnie/ kluby 100zł . 

5. Kaski 

Wszyscy zawodnicy startują w kaskach ochronnych. 

6. Zgłoszenia 

Zgłoszenia klubowe należy przesłać na adres mailowy: pawel@dawidek.pl  do 18.12 (piątek) 

do godz. 18.00, na formularzu załączonym do komunikatu. Po tym terminie zgłoszenia NIE 

BĘDĄ PRZYJMOWANE! 

7. Program zawodów  

8.00- 8:30- weryfikacja zapisów grill przy wyciągu, rozdanie numerów startowych i karnetów 

08:00 – start wyciągu  

08:30-8.55 oglądanie trasy  

9.00- start 1.przejazdu  

9.30 - start 2.przejazdu 

11.00:-11.15 – oglądanie trasy  

11.30- kwalifikacje 1.przejazd  

12.00 – kwalifikacje 2.przejazd 
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12.30 – finały  

14.00- zakończenie i ceremonia dekoracji 

8. Format zawodów 

Planujemy rozegranie 2 edycji zawodów.  

SL 

Najpierw 2 przejazdy w parach ( po czerwonym torze i po niebieskim). Liczy się suma 2 

przejazdów.  

PSL 

Korekta trasy , oglądanie i start slalomu równoległego z finałami. W finale formuła Single 

run.  

Jeżeli zawodnik nie ukończy 1.przejazdu to może jechać drugi przejazd ale nie będzie 

klasyfikowany w wynikach końcowych. 

UWAGA!!! 

Jeżeli zawody będą sprawnie przebiegały, wyrobimy się czasowo oraz warunki na trasie 

będą bezpiecznie to planujemy przeprowadzić SUPER FINAŁ. 

Zwycięzcy każdej kategorii wiekowej w PSL (osobno chłopcy i osobno dziewczęta) będą 

ścigali się w dodatkowych  rundach.  

I runda : 

- młodzik-junior młodszy  

- junior-senior.  

II runda : 

Zwycięzcy z I rundy będą rywalizowali o miano najszybszej i najszybszego zawodnika 

zawodów.  

9. Nagrody : 

Przewiduje się medale i dyplomy dla zawodników , które zajęli miejsca 1-3. 

W klasyfikacji generalnej Pucharu Polski  w konkurencjach alpejskich (zgodnie z 

kalendarzem PZN) organizator przewiduje puchary i nagrody finansowe.  

Klasyfikacja generalna uwzględniać będzie wszystkie starty w Slalomie (SL) i Slalomie 

Gigancie (GS) lub konkurencjach równoległych (PSL i PGS), która liczona będzie na 

podstawie sumy punktów zdobytych w pojedynczych zawodach.  

 

10. Postanowienia końcowe: 

Na zawodach nie będzie możliwości dokonywania opłat licencyjnych. 

Kluby zgłaszające zawodników mają obowiązek ubezpieczyć ich udział w zawodach od 

następstw nieszczęśliwych wypadków i dopilnować aby wszyscy mieli aktualne badania 

lekarskie.  

 



PUCHAR POLSKI 2021 

SNOWBOARD ALPINE CHALLENGE  

   

Wymagany podpisany przez trenera lub kierownika ekipy druk zgłoszenia lub 

oświadczenie, że wszyscy zawodnicy posiadają aktualne badania lekarskie sportowe.  

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieszczęśliwe wypadki i zdarzenia losowe 

wynikłe w trakcie udziału w zawodach. 

Organizator zastrzega sobie prawo odwołania zawodów z przyczyn niezależnych od niego lub 

zmiany miejsca rozegrania zwodów oraz formatu.  

Zawody zgodnie z Regulaminem PZN.  
 

Zgodnie z aktualnymi obostrzeniami COVID -19 wymagane maseczki (chusty,bufy)  

podczas odbierania numerów oraz w na starcie, mecie oraz podczas ceremonii dekoracji, 

zachowanie dystansu i wszelkich zasad higieny .  


