Regulamin Zawodów Narciarskich
KamPas Sport Business Ski Cup 2019 – II Mistrzostwa Firm w
Slalomie Gigancie Równoległym
13.01.2019, Stok Poniwiec, Ustroń
strona zawodów: www.skicup.kampas-sport.eu
facebook zawodów: www.facebook.com/KampasSportSkiCup
Organizator
Organizatorem zawodów jest Kamil Pastusiak Agencja Fotografii Sportowej KamPas Sport,
współorganizatorem jest stok Poniwiec Mała Czantoria
Termin i miejsce zawodów
13 stycznia 2019, stok narciarski Poniwiec, start zawodów 10.00
Nagrody:
Kategoria Amator
I miejsce – 900 zł dla drużyny + medale + nagrody rzeczowe
II miejsce – medale + nagrody rzeczowe
III miejsce – medale + nagrody rzeczowe

Kategoria PRO
I miejsce – 1500 zł dla drużyny + medale + nagrody rzeczowe
II miejsce – medale + nagrody rzeczowe
III miejsce – medale + nagrody rzeczowe
Biuro Zawodów
Biuro zawodów będzie zlokalizowane z tyłu budynku hotelu, który jest przy stacji narciarskiej.
Wejście do biura zawodów od strony kanapy i stoku. Poniżej zdjęcie budynku.

Ogólne warunki uczestnictwa:
- Zawody są skierowane dla osób pełnoletnich, jednakże organizator dopuszcza start kilku osób w
wieku 17 lat za zgodą rodziców,
- Warunkiem uczestnictwa jest stworzenie 3 osobowej drużyny firmowej – 1 kobieta i 2 mężczyzn,
- Każda drużyna wyznacza kapitana. Kapitanowie (jeśli są to mężczyźni) zawsze jadą w pierwszej
parze. Podczas zawodów nie ma możliwości zamiany kolejności startu zawodników w drużynie (np.
start kapitana jako zawodnika w trzeciej parze w kolejnych rundach),
- Uczestnicy wyrażają zgodę na wykorzystanie swojego wizerunku na zdjęciach i filmie w celu
promocji zawodów w internecie i prasie,
- Za stan zdrowia uczestników i umiejętności narciarskie organizator zawodów nie ponosi
odpowiedzialności,
- Każdy uczestnik zawodów musi posiadać kask narciarski,
- Każdy uczestnik oświadcza, że startuje na własną odpowiedzialność i posiada ubezpieczenie NNW,
- Organizator może zgłosić swoje drużyny pod nazwą np. KamPas Sport Ski Team,
- Start w zawodach oznacza akceptację regulaminu przez zawodników,
- Pod szyldem danej firmy mogą również jechać podwykonawcy, klienci firmy, członkowie rodziny
czy znajomi (jeśli pracownicy firmy nie czują się na siłach, by brać udział w zawodach), ale
warunkiem jest, by w teamie przynajmniej 1 osoba rzeczywiście pracowała w firmie, która będzie
nazwą drużyny,
- Do zawodów (oprócz firm) mogą zgłosić się również osoby pracujące w różnych instytucjach jak
urzędy gmin, miast, różnego rodzaju stowarzyszenia itp. i mogą reprezentować swoją placówkę,

Warunkiem startu jest opłacenie przez kapitana drużyny:
a) wpisowego drużyny 270zł (90zł / os)
b) karnetu całodniowego dla drużyny 165zł (55zł / os)
c) noclegu dla drużyny w oficjalnym hotelu zawodów (dla chętnych). Koszty zakwaterowania w
dalszej części regulaminu.
W cenie wpisowego zawodnicy otrzymują ciepły posiłek. Za przyrządzanie i wydanie posiłku w
biurze zawodów jest odpowiedzialny stok Poniwiec Mała Czantoria. Zawodnicy otrzymają bloczki na
posiłek przy odbiorze numerów startowych i karnetów.
Okres zapisów na zawody – 15.12.2018 do 8.01.2019.
Do końca dnia 8.01.2018 kapitanowie drużyn (zakwalifikowanych do zawodów) są zobowiązani
dokonać przelewów na konto organizatora (konto zostanie podane w mailu po weryfikacji drużyn).
Skipass zostanie wydany zawodnikom w dniu zawodów przed startem razem z numerami
startowymi w biurze zawodów.

Kategorie ścigania Amator i PRO
Organizator przewiduje zgłoszenie max 16 drużyn w kategorii Amator (białe plastrony z numerami
startowymi) i max 16 drużyn w kategorii PRO (pomarańczowe plastrony z numerami startowymi).
Kategoria Amator:
Do kategorii amator organizator dopuszcza osoby, które:
- są w wieku 17-45 lat i nie trenują w klubach narciarskich, nie zajęły przez ostatnie 3 lata miejsca na
podium w Eliminacjach Mistrzostw Polski Amatorów oraz zawodach AZS Winter Cup, nie są
trenerami narciarstwa alpejskiego,
- osoby preferujące rodzinną jazdę na nartach i jeżdżą na nartach hobbistycznie,
- osoby starsze w wieku 46-70 lat, które startują w branżowych zawodach narciarskich, jeżdżące w
Eliminacjach Mistrzostw Polski Amatorów, trenujące w klubach narciarskich.
Kategoria PRO:
Do kategorii PRO organizator zakwalifikuje osoby w wieku 17-45 lat, które spełnią przynajmniej
jeden z wymienionych poniżej podpunktów:
- osoby, które w przeciągu ostatnich 3 lat zajęły przynajmniej jeden raz miejsca od 1 do 5 w
Eliminacjach Mistrzostw Polski Amatorów w swojej kategorii,
- osoby startujące w zawodach rangi FIS,
- osoby, które są trenerami narciarstwa alpejskiego,
- osoby trenujące w klubach narciarskich,
- osoby, które startowały w przeciągu ostatnich 5 lat w zawodach AZS Winter Cup,
- byli reprezentanci Polski w narciarstwie alpejskim.

W wyjątkowych sytuacjach organizator dopuszcza do startu w drużynie 1 osobę powyżej 47 roku
życia. Kapitan drużyny musi o tym fakcie powiadomić organizatora.
Również jeśli w drużynie jest np. 1 osoba przyporządkowana do kategorii PRO i dobierze 2 osoby
przyporządkowane wg regulaminu do kategorii Amator, to drużyna zostaje zakwalifikowana do
kategorii PRO.

Losowanie drużyn
Oficjalne losowanie drużyn do drabinki zawodów w kategorii Amator i PRO odbędzie się 12.01.2019
o godz. 20.00 w hotelu zawodów w Wiśle – Hotel Vestina, ul. Malinka 35.
Na losowanie zapraszamy osoby zakwaterowane w hotelu jak również zawodników mieszkających w
okolicy Wisły, którzy nie zdecydują się na nocleg. Dla gości na losowaniu będzie przewidziany
poczęstunek.

Oświadczenie
Każdy z uczestników zawodów zobligowany jest do podpisu (w dniu zawodów lub przed wieczornym
losowaniem) oświadczenia poświadczającego:
- brak przeciwwskazań do startu w zawodach i uprawiania narciarstwa
- akceptację zapisów regulaminu

Zgłoszenie drużyn:
W dniach 15.12.2018-8.01.2019 kapitanowie drużyn proszeni są o wysłanie zgłoszenia drużyny
drogą mailową na adres skicup@kampas-sport.eu
W mailu prosimy podać następujące dane:
a) nazwę drużyny
b) nazwę branży
c) imiona i nazwiska zawodników
d) numery telefonów i maile do zawodników
e) określenie kto jest kapitanem drużyny
f) wiek każdego z zawodników
Ilość drużyn będzie ograniczona.
Organizator powiadomi mailowo drużyny, które zostały zakwalifikowane do zawodów i poda dane
do przelewu.

Weryfikacja drużyn:
W dniu 9.01.2019 organizator poda listę drużyn firmowych, które wezmą udział w zawodach.
Zostanie również stworzona lista rezerwowa drużyn. W przypadku, gdy kapitan drużyny
zakwalifikowanej do zawodów nie dokona przelewu w terminie będą brane pod uwagę teamy z listy
rezerwowej.
Będzie możliwość wystawienia przez organizatora faktury za uczestnictwo w zawodach.

Stok narciarski:
- Za naśnieżanie i przygotowanie stoku będzie odpowiedzialny współorganizator stok Poniwiec Mała
Czantoria,
- Organizator zawodów ma prawo odwołania eventu z uwagi na złe warunki śniegowe lub
atmosferyczne,
- W przypadku odwołania zawodów koszt wpisowego i karnetów zostanie zwrócony zawodnikom,
- W przypadku złych warunków na stoku organizator ma prawo zorganizować zawody na innym
stoku w tym samym lub innym terminie,
- Za ustawienie slalomu będzie odpowiedzialny trener narciarstwa alpejskiego Tomasz Cichy,
- Pomiar czasu wykona firma Stanisławski RACE-TIMING. Pomiar czasu zmierzy różnicę czasu między
wjeżdżającymi zawodnikami na metę. Na wyświetlaczu pojawi się napis WINNER (zwycięzca) dla
odpowiedniego toru.
- Organizator ma prawo do zmiany partnerów i podwykonawców zawodów z powodu np. choroby w
dniu zawodów.

Reguły zawodów:
Po weryfikacji drużyn organizator stworzy drabinkę zawodów dla 16 drużyn w kategorii Amator i 16
drużyn w kategorii PRO na oficjalnym losowaniu w dniu 12.01.2019 w hotelu zawodów.
Przyporządkuje także numery startowe. Teamy firmowe zostaną rozstawione w drabince
odpowiednio na niebieskiej i czerwonej trasie, by w dniu zawodów każdy wiedział, w której
kolejności startuje i z jakim przeciwnikiem.
„Rywalizacja firmowa” - to określenie rywalizacji narciarskiej na trasie slalomu firma (trasa
czerwona) vs firma (trasa niebieska).
W przypadku drabinki np. na 16 drużyn kategoria Amator mamy:
I runda (16 zespołów) – rywalizacje firmowe nr od 1 do 8,
II runda (8 zespołów) – rywalizacje firmowe nr 9 do 12
III runda (4 zespoły - półfinały) – rywalizacje firmowe nr 13 do 14
IV runda (4 zespoły - zjazd o III i zjazd o I miejsce) – rywalizacje firmowe nr 15 do 16
Na starcie organizator chce zainstalować bramki startowe dla zawodników. Bramki zostaną
zwolnione przez osobę z obsługi zawodów w tym samym czasie. W przypadku zbyt małej pokrywy

śnieżnej i braku możliwości wkopania bramek organizator przewiduje drugie rozwiązanie
wystartowania zawodników.
Wtedy przejazd dwóch zawodników odbędzie się na sygnał startera . W przypadku wystartowania
zawodnika przed komendą startera, zawodnik zostanie zdyskwalifikowany w danej rundzie.
W przypadku nieprawidłowego przejechania slalomu (ominięcie bramki, wjechanie na sąsiedni tor –
zagrożenie zdrowia przeciwnika) zawodnik zostanie zdyskwalifikowany w danej rundzie.
W bezpośredniej konfrontacji firma vs firma najpierw zjeżdża pierwsza para mężczyzn, następnie
para kobiet i druga para mężczyzn. Nie ma sumy czasów. Za każde zwycięstwo w parze zostanie
przyznany 1 punkt dla szybszego narciarza. Po jednej rywalizacji firmowej będzie wynik 2-1 lub 3-0
dla jednej lub drugiej drużyny. Lepsza drużyna przechodzi do dalszej rundy, słabsza odpada.
Drużyny, które odpadną zachęcamy do zabawy, kibicowania i pozostania na stoku.
W przypadku, gdy przejazd dwóch zawodników nie wyłoni zwycięzcy, będzie remis. Wtedy zostanie
przyznany 1 punkt dla każdego z zawodników. W przypadku, gdy obie rywalizujące drużyny uzyskają
taką samą ilość punktów, dojdzie do ostatecznego biegu kapitanów drużyn, który wyłoni zwycięską
drużynę. Bieg kapitanów odbędzie się na koniec danej rundy.
Po każdej rywalizacji firmowej, kapitan zwycięskiej drużyny czeka za metą na kapitana zwycięskiej
drużyny z kolejnej rywalizacji firmowej. Następnie osoba z obsługi zawodów w towarzystwie 2
kapitanów dokona losowania trasy (czerwona, niebieska) do kolejnej rundy zawodów.
W przypadku, gdy zawodnicy będą czekali na starcie a dojdzie do niespodziewanej awarii prądu na
stoku lub pomiaru czasu zawody zostaną dokończone poprzez wyznaczenie 2 sędziów, którzy na
mecie stojąc z chorągiewkami – czerwoną i niebieską – po każdym biegu podniosą w górę
chorągiewkę w kolorze trasy, na której wygrał rywalizację dany zawodnik w danym biegu.
Po każdej rundzie wygrana drużyna po losowaniu trasy od razu wyjeżdża na górę na start na kolejną
rundę. Szybkie zameldowanie się drużyn na starcie kolejnej rundy przyczyni się do sprawnego
przebiegu zawodów.
Po każdej rundzie drużyny, które odpadną z zawodów, mają obowiązek oddania koszulek z
numerami startowymi do biura zawodów.

Program zawodów:
8.30-9.30 – Wydawanie numerów startowych,
9.10 – odprawa kapitanów drużyn z kierownikiem trasy Tomaszem Cichy,
9.15 – 9.40 – sprawdzanie trasy slalomu,
10.00 – start I rundy zawodów (max 32 drużyny firmowe na starcie – 2 kategorie)
11.20 – start II rundy zawodów (16 drużyn firmowych na starcie – 2 kategorie)
12.10 – start III rundy zawodów (8 drużyn na starcie: półfinały 4 drużyny na starcie – Kategoria
Amator, półfinały 4 drużyny na starcie – Kategoria PRO)
12.40 – start IV rundy zawodów (8 drużyn na starcie: zjazd o III i zjazd o I miejsce – Kategoria
Amator, zjazd o III i zjazd o I miejsce – Kategoria PRO)
14.00 – ceremonia dekoracji

W przypadku mniejszej ilości drużyn start poszczególnych rund może zostać przyspieszony. Program
zawodów może również się wydłużyć z powodu różnych czynników.

Hotel zawodów:

Oficjalny hotel zawodów to Hotel Vestina (www.hotel-vestina.pl) w miejscowości Wisła w okolicy
stacji narciarskiej Cieńków i Wyciągów Klepki. Zapraszamy do rezerwacji noclegu z dnia 12 na
13.01.2019. Z uwagi na sezon zimowy ilość miejsc w hotelu jest ograniczona.
W sobotę (12.01.2019) odbędzie się wieczorne losowanie zespołów do drabinki zawodów.
Harmonogram wieczoru:
20.00 – przywitanie gości
20.30 – losowanie
20.00 -23.00 – poczęstunek i rozmowy narciarsko - biznesowe w doborowym towarzystwie
Opłaty:
Pokój 1 osobowy – 195 zł
Pokój 2 osobowy – 300zł (150zł / os)
W skład opłaty za hotel wchodzą:
- kolacja w sobotę w restauracji hotelowej
- śniadanie w niedzielę w restauracji hotelowej
- poczęstunek – ciasto, kawa, herbata na losowaniu drużyn

Parking Stok Poniwiec:
Przy stoku narciarskim Poniwiec są 3 poziomy parkingów. Parking najwyższy i zlokalizowany najbliżej
stoku zostanie zarezerwowany do godziny 10.00 dla zawodników.

Pozostałe informacje:
Organizator zapewnia karetkę pogotowia. Na starcie będzie ratownik zapewniony przez stok
Poniwiec Mała Czantoria lub organizatora. Wszyscy narciarze otrzymają bloczki na posiłek w dniu
zawodów. Za przygotowanie i wydanie ciepłego posiłku jest odpowiedzialny współorganizator
ośrodek Poniwiec Mała Czantoria. Posiłki będą wydawane w budynku, gdzie będzie zlokalizowane
biuro zawodów.
Organizator ma prawo do korekty regulaminu.

Czas na ściganie! Czas na KamPas Sport Business Ski Cup 2019!!!

