
Młodziezowy Puchar  Polski 
Big-Air , Slopestyle 
Krynica 17.02.2022

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY

Organizator Polski Związek Narciarski    

ul. Mieszczańska 18/3

30-313 Kraków

Koordynator            Tomasz Tylka

                                Tel.+48 503098168

e-mail: t.tylka@pzn.pl 

Data 17.02.2022

Miejsce Krynica Górska, Slotwiny/Snowpark

Biuro zawodów       Restauracja Słotwiny Arena

Konkurencja Big-Air ,Slopestyle

Starty Młodzieżowy Puchar Polski x2

Jury zawodów Delegat Techniczny : Maciej Ostrowski

JURY Sędzia Główny : Mateusz Kiełpiński

Kierownik Zawodów  : Tomasz Tylka

Główny shaper: Tomasz Zwolak
 

Zgłoszenia termin 16.02.2022 godzina 15:00 

Przez system zgłoszeń https://pzn.sts-live.pl/ w terminie podanym w
komunikatach poszczególnych zawodów – przed zgłoszeniem należy
aktywować/opłacić licencje oraz uzupełnić ważność badań 
lekarskich w profilu zawodnika. System będzie aktywny tydzień 
przed poszczególnymi zawodami.

https://pzn.sts-live.pl/Zawody

Opłata Startowa   120zł/dwa starty  60zł/jeden start

Zawodnicy zgłoszeni do zawodów, którzy bez usprawiedliwienia nie 
stawią się na starcie zostaną, zgodnie z przepisami NRS, obciążeni 
karą pieniężną w wysokości 50 zł

https://pzn.sts-live.pl/
https://pzn.sts-live.pl/Zawody/Details/46


Młodziezowy Puchar  Polski 
Big-Air , Slopestyle 
Krynica 17.02.2022

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

Treningi   Snowpark będzie otwarty do jazdy w dni poprzedzające zawody
wszystkich w godzinach działania wyciągu

Format Dwa przejazdy ranking na podstawie lepszego Slopestyle

 Dwa przejazdy ranking na podstawie lepszego. W grupach powyżej 
6 startujących dwa przejazdy finałowe Big-Air

Kaski Wszyscy zawodnicy startują w kaskach ochronnych

Karnety  Kasa wyciągu-Brak zniżek

Uczestnictwo Warunkiem  uczestnictwo  jest obecnośc na liście

https://pzn.sts-live.pl/Zawody

Kategorie Wiekowe

Kategoria PZN Młodzieżowiec Junior Junior
Młodszy

Młodzik Dzieci

Rok Urodzenia 1999-2003 2004-2006 2007-2009 2010-2012 2013 i 
powyżej

Program Zawodów(Poglądowy)

 16.02.2021

Weryfikacja klubów 18:00-20:00 poprzez Whats Up  503098168
(biuro zawodów, numerki startowe, dokładny plan zawodów i format oraz wyniki 
będą wysyłane na grupę Whats Up Zawodów)
TYLKO TRENERZY KLUBOWI!

 17.02.2021 (Slopestye,Big-AIR )

09:00 Otwarcie wyciągu
09:15 Oglądanie 
09:30 -11:30 Slopestyle
11:30-12:30 Reshape
12:30-16:00 Big-Air
17:30-18:00   Dekoracja

https://pzn.sts-live.pl/Zawody/Details/46
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W zależności od ilości uczestników format zawodów może ulec zmianie.

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. 
 
-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 . 

Zgodnie z wymogami sanitarnymi obecność na obiekcie obowiązkowo w maseczkach 
ochronnych lub przyłbicach zasłaniających usta i nos. Nie dotyczy to wyłącznie 
zawodników startujących w zawodach w momencie startu i bezpośredniego 
przygotowania do niego – w tym czasie mają obowiązek zachować odpowiedni dystans 
od pozostałych uczestników.


