
 

 

 

REGULAMIN ZAWODÓW  

„MISTRZOSTWA KARKONOSZY O PUCHAR BURMISTRZA KARPACZA” 

Termin zawodów: 

15 marca 2020 r. 

Miejsce zawodów: 

Stok Euro w Kompleksie Narciarskim Karpacz Ski Arena 

Karpacz 

Cel zawodów: 

Celem zawodów jest popularyzacja i upowszechnianie aktywnego zimowego wypoczynku na nartach i  

snowboardzie, integracja mieszkańców zamieszkujących region Karkonoszy oraz turystów 

odwiedzających ten obszar.  

Organizator: 

Gmina Karpacz, ul. Konstytucji 3 Maja 54 

Dane kontaktowe: Referat Promocji i Rozwoju, tel. 75 76 19 453; 75 76 19 201; e-mail: 

promocja@karpacz.eu 

 

Harmonogram zawodów: 

9:00-10:00 weryfikacja zawodników, odbiór numerów startowych 

10:00  oficjalne otwarcie Mistrzostw Karkonoszy o Puchar Burmistrza Karpacza 

10:05  rozpoczęcie zawodów  

14:00  przewidywany czas zakończenia zawodów 

14:15  ceremonia wręczenia nagród 

Zgłoszenia: 

Aby wziąć udział w zawodach należy wypełnić elektroniczny formularz zamieszczony na stronie 

https://www.karpacz.pl/mistrzostwa-karkonoszy-o-puchar-burmistrza-karpacza-2649/e. Zapisy 

zostaną zamknięte 10 marca lub wcześniej, w przypadku wyczerpania limitu 150 miejsc.  

Warunki uczestnictwa: 

- terminowe zgłoszenie udziału; 

- posiadanie odpowiednich umiejętności narciarskich lub snowboardowych i dobrego stanu zdrowia; 

- wszyscy zawodnicy muszą posiadać kask; 

- zawodnicy startują na własną odpowiedzialność; 

- osoby niepełnoletnie muszą posiadać pisemną zgodę rodzica/opiekuna prawnego na udział w 

zawodach; 

- zawody mają charakter otwarty, prawo startu mają zarówno amatorzy jak i zawodnicy z licencją 

PZN. 

mailto:promocja@karpacz.eu


Opłata startowa: 

Dzieci i młodzież poniżej 18 r.ż. są zwolnione z opłaty startowej.  

 

Od osób dorosłych Organizator pobiera opłatę startową w wysokości 50 PLN przelewem na konto: 

Urząd Miejski w Karpaczu, ul. Konstytucji 3 Maja 54, 58-540 Karpacz, 49 1090 1926 0000 0005 1416 

2884. Opłata musi zostać uiszczona w ciągu 3 dni od zgłoszenia. W przypadku braku odnotowanej 

wpłaty, zgłoszenie zostaje unieważnione. Opłata startowa zawiera: ubezpieczenie, pamiątkowy 

medal, gadżet Karpacza, herbatę, kiełbasę.  

UWAGA! Karnety zawodnicy kupują we własnym zakresie. 

W przypadku rezygnacji z zawodów przez zawodnika Organizator nie zwraca opłaty startowej.  

W przypadku odwołania zawodów z winy Organizatora opłata startowa zostanie zwrócona 

zawodnikom przelewem na konto.  

Listy i numery startowe: 

Listy startowe zostaną ustalone w poszczególnych grupach wiekowych w drodze losowania w dniu 

11.03.2019 r. Listy zostaną zamieszczone na stronie www.karpacz.pl. Odbiór numerów startowych 

możliwy będzie w biurze zawodów w godz. 9:00-10:00.  

Sposób przeprowadzenia zawodów: 

Zawody przeprowadzone zostaną w określonych kategoriach wiekowych. Na trasie slalomu giganta  

rozegrane zostaną konkurencje: narty i snowboard. Start odbędzie się według list startowych w 

poszczególnych kategoriach. Do klasyfikacji będzie brany tylko 1 przejazd. 

Kategorie: 

Narciarstwo dziewczynki: 

- do 8 lat 

- 9-12 

- 13-15 

Narciarstwo chłopcy: 

- do 8 lat 

- 9-12 

- 13-15 

Narciarstwo kobiety: 

- 16-39 

- 40 – 59 

- powyżej 60 lat 

Narciarstwo mężczyźni: 

- 16-39 

- 40 – 59 

- powyżej 60 lat 



Snowboard:  

- dzieci (do lat 15) 

- kobiety 

- mężczyźni 

Nagrody: 

Puchar za zajęcie pierwszego miejsca w każdej z kategorii. Dyplomy i nagrody rzeczowe za pierwsze 

trzy miejsca w każdej kategorii. Każdy z uczestników zawodów otrzyma także pamiątkowy medal.  

Biuro, sędziowie i kierownictwo zawodów: 

Biuro zawodów zlokalizowane będzie w dolnej części stoku Euro i będzie czynne od godz. 9:00. Przez 

cały czas trwania zawodów, w przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości do dyspozycji 

uczestników będą przedstawiciele Organizatora. Za prawidłowy przebieg zawodów odpowiedzialny 

będzie sędzia, który rozstrzygać będzie ewentualne kwestie sporne.  

Postanowienia ogólne: 

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania zawodów ze względu na nieodpowiednie warunki 

pogodowe zmian w harmonogramie zawodów oraz prawo decydowania o wszelkich elementach 

związanych z przeprowadzanymi zawodami nieobjętych niniejszym regulaminem.  

Postanowienia końcowe: 

Dokonanie zgłoszenia jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu i stanowi zgodę na 

przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych z organizacją oraz przeprowadzeniem 

Mistrzostw Karkonoszy o Puchar Burmistrza Karpacza. Uczestnicy wyrażają także zgodę na 

wykorzystanie i upublicznienie zdjęć oraz filmów z udziałem zawodników w celach promocyjnych.  

 

 


