
Regulamin Zawodów Narciarskich 
Parallel Slalom by KamPas Sport 2019 

16.03.2019, Hotel Stok, Wisła

                          strona zawodów: www.parallel-slalom.com

Organizator

Organizatorem zawodów jest Kamil Pastusiak Agencja Fotografii Sportowej KamPas Sport, 
partnerem zawodów Hotel Stok.

Termin i miejsce zawodów

16 marca 2019, Hotel Stok, miejscowość Wisła, start eliminacji 9.00



Warunki uczestnictwa

- Zawody są skierowane dla osób od 18 lat , jednakże organizator może dopuścić kilku 
niepełnoletnich zawodników do startu w zawodach za zgodą rodziców,
- W zawodach mogą brać udział zarówno amatorzy, reprezentanci kraju jak i zawodnicy z licencją 
FIS, osoby trenujące w klubach narciarskich,
- 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 i współorganizator zawodów 
nie ponosi odpowiedzialności,
- Każdy uczestnik zawodów musi posiadać kask narciarski,
- Każdy uczestnik oświadcza, że startuje na własną odpowiedzialność,
- Każdy uczestnik oświadcza, że posiada ubezpieczenie NNW,
- Start w zawodach oznacza akceptację regulaminu przez zawodników,
- Warunkiem startu jest dokonanie przelewu za wpisowe i karnet:

a) wpisowe 80 zł (w cenie kiełbasa z pieczywem i dodatkami + piwo)
b) karnet  8 godzinny 70 zł (zawodnik otrzyma zwrot kaucji 10 zł po oddaniu karnetu w punkcie 
zakupu przy karczmie)

Kamil Pastusiak
Agencja KamPas Sport
ul. Spacerowa 16
43-340 Kozy

Nr konta w banku ING: 09 1050 1070 1000 0090 7322 0288

Oświadczenie 

Każdy z uczestników zawodów zobligowany jest do podpisu w biurze zawodów oświadczenia 
poświadczającego:

- brak przeciwwskazań do startu w zawodach i uprawiania narciarstwa
      - akceptację zapisów regulaminu

Zgłoszenie na zawody

Narciarze proszeni są o zapisywanie się na zawody do dnia 13.03.2019 drogą mailową wysyłając 
zgłoszenie na adres
 
skicup@kampas-sport.eu

W mailu prosimy podać następujące dane:

a) imię i nazwisko
b) wybór kategorii
c) numer telefonu (wyłącznie do kontaktu w sprawie zawodów)

mailto:skicup@kampas-sport.eu


Kategorie

Organizator przewiduje 4 kategorie ścigania. W przypadku, gdy w jednej z kategorii męskiej lub 
żeńskiej będzie niewystarczająca ilość osób organizator połączy 2 kategorie w jedną.

Kobiety:

K1 – 31-60 lat
K2 – 18-30 lat

Mężczyźni:

M1 – 34-60 lat
M2 – 18-33 lata

Stok narciarski

- Zawody zostaną zorganizowane na trasie przy hotelu Stok w Wiśle ,
- 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,
- Za ustawienie slalomu będzie odpowiedzialna osoba z wieloletnim stażem pracy w branży 
narciarskiej trener Robert Zubek,
- Organizator ma prawo do zmiany partnerów i podwykonawców zawodów z powodu np. choroby w
dniu zawodów.



Reguły zawodów

Biuro zawodów

Organizator przypisze numery startowe do zawodnika po otrzymanym zgłoszeniu na maila. Numery 
startowe będzie można odbierać w biurze zawodów.

Slalom Eliminacyjny

Każdy zawodnik wystartuje w slalomie eliminacyjnym – start 9.00. Pomiar czasu wyłoni najlepszych 
zawodników w danej kategorii, którzy zostaną zakwalifikowani do startu w slalomie równoległym. 
Organizator przewiduje wyłonienie najlepszych 16-tek lub 8-mek w danych kategoriach.

Slalom równoległy 

Trasy czerwona i niebieska zostaną ustawione pod narty slalomowe, bramki do slalomu giganta. 
Przykład rozstawienia bramek w dniu zawodów podobny jak w filmie w linku poniżej:

https://www.youtube.com/watch?v=RiKP8oegxas

W każdej rundzie zawodnik ma 2 przejazdy – pierwszy przejazd i rewanż na sąsiedniej trasie. Słabszy
zawodnik odpada z rywalizacji – zweryfikuje go pomiar czasu.

Organizator może zdecydować się na 1 przejazd każdej pary zawodników w każdej rundzie po 
konsultacji z kierownikiem trasy w dniu zawodów, jeśli będzie bardzo dodatnia temperatura w dniu 
eventu.

Organizator przewiduje wkopanie bramki startowej. W przypadku braku takiej możliwości start 
dwóch zawodników odbędzie się na sygnał startera . W przypadku wystartowania zawodnika przed 
komendą startera, zawodnik zostanie zdyskwalifikowany w danej rundzie.  Również w przypadku 
zmiany toru, złego przejechania bramki, przeszkodzenia drugiemu zawodnikowi, kontynuowania 
przejazdu np. po zgubieniu narty, wywróceniu się nieprawidłowego przejechania slalomu (ominięcie
bramki, wjechanie na sąsiedni tor – zagrożenie zdrowia przeciwnika) zawodnik zostanie 
zdyskwalifikowany w danej rundzie.

DSQ/DNS 

Maksymalna kara wynosi 0,5 sek. –> zawodnik, który przegrał więcej niż 0,5 sek i tak dostanie 
różnicę 0,5 sek.
W drugim przejeździe: jeśli obaj są DSQ lub DNF, zawodnik, który dojechał niżej wygrywa bez 
DSQ/DNF
W drugim przejeździe: jeśli obaj zostaną DSQ/DNF na tej samej bramce, wygrywa zwycięzca 1 
przejazdu. 

Po każdym drugim przejeździe w danej rundzie na wyświetlaczu pojawi się nazwisko zawodnika, 
który wygrał daną rundę.

W celu sprawnego przeprowadzenia zawodów osoby, które wygrają poszczególne rundy, wyjeżdżają 
od razu na start na kolejną rundę.



Po każdej rundzie osoby, które odpadną z zawodów, mają obowiązek oddania koszulek z numerami 
startowymi.

Program zawodów

7.30-8.45 – Wydawanie numerów startowych w biurze zawodów (drewniany budynek karczmy 
zaraz przy wyciągu – I piętro),
9.00– start eliminacji (pojedynczy slalom),
10.00 – start slalomu równoległego,
14.30 – ceremonia dekoracji.
14.45 – start apres-ski przy karczmie :-)

Harmonogram zawodów może ulec zmianie w czasie dnia.

Pozostałe informacje

Za bezpieczeństwo na stoku będzie odpowiedzialny GOPR. 
Zawodnicy otrzymają bloczki na posiłek w dniu zawodów,
Organizator prawo do zmiany regulaminu do dnia 15.03.2019. 


