
 
 

Regulamin Mistrzostw Polonii 
w Narciarstwie Alpejskim 

oraz Snowboardzie 

 
 
Organizator: Klub Narciarski Tatry (koło nr 47 przy Związku Podhalan w Ameryce Północnej) 
 
Cel zawodów: 

 
1. Propagowanie narciarstwa jako sportu rekreacyjnego lub formy aktywnego wypoczynku. 
2. Integracja środowiska polonijnego na terenie Chicago. 

 
Termin i Miejsce zawodów: 23 stycznia 2022, Wilmot Mtn, Wisconsin. 
 
Program Zawodów: 
 
 8:30 - 10:00 AM  Rejestracja w biurze zawodów, w pobliżu linii mety 
 10:00 – 10:30 AM Inspekcja trasy 1-go przejazdu 
 10:30 AM  Oficjalne otwarcie zawodów 
 11:00 AM  Start 1-go przejazdu 
 12:30 PM  Inspekcja trasy 2-go przejazdu 
 1:00 PM  Start 2-go przejazdu 
 3:00 PM  Dekoracja najlepszych zawodników, zakończenie zawodów 
  
Zasady ogólne: 
 

1. Wszyscy startujący i osoby towarzyszące muszą przestrzegać obowiązujących zasad 
COVID-19. 

2. Zawody organizowane są dla osób pochodzenia polskiego, ich rodzin i przyjaciół. 
3. Do wzięcia udziału w zawodach należy: 

a.  wypełnić formę rejestracyjną 
b.  podpisać zrzeczenie odpowiedzialności 
c.  pobrać numer startowy (kaucja zwrotna $20) 
d.  uiścić opłatę startową: 

i. Dzieci w wieku do 14 lat - $30 
ii. Dorośli w wieku 15-64 lat - $40 

iii. Dorośli w wieku 65 i więcej lat - $30 
iv. Puchar Rodzinny - $20/osobę 

4. Dokonanie zgłoszenia do zawodów jest jednoznaczne z akceptacja regulaminu 
zawodów. 

5. Formy do pobrania na stronie tatryskiclub.com lub w biurze zawodów.  
6. Opłata za wyciągi narciarskie nie jest wliczona w opłatę startową. 
7. Każdy uczestnik zawodów musi startować w kasku narciarskim. 

 



 
 

Regulamin Mistrzostw Polonii 
w Narciarstwie Alpejskim 

oraz Snowboardzie 

 
 
Klasyfikacja: 
 

1. Zasady podziału na grupy: 
a. Snowboardziści – jedna grupa bez względu na wiek i pleć. 
b. Narciarze – grupy wiekowe, według wieku osiągniętego w dniu zawodów. 

i. Dziewczęta – 6-8, 9-11, 12-14 
ii. Chłopcy – 6-8, 9-11, 12-14 

iii. Kobiety – 15-24, 25-34, 35-44, 45+ 
iv. Mężczyźni – 15-19, 20-24, 25-29, 30-34, 35-39, 40-44, 45-49, 50-54, 

55-59, 60-64, 65+ 
2. Dzieciom podczas zjazdu mogą asystować (nie przejeżdżając linii mety) opiekunowie. 
3. Uczestnicy startują według kolejności numerów startowych w swojej grupie. 
4. Grupy startują według następującej kolejności: 

a. Dzieci od najmłodszych, zaczynając od grupy dziewcząt, na przemian z grupą 
chłopców 

b. Snowboardziści 
c. Dorośli od najstarszych, grupa kobiet startuje przed grupa mężczyzn w tym 

samym wieku 
5. Osoba spóźniona na start swojej grupy, staruje na końcu wszystkich grup. 
6. Do klasyfikacji Slalomu Giganta (w skrócie GS) liczy się suma czasów uzyskanych w 

dwóch prawidłowych przejazdach wszystkich bramek trasy GS, wliczając start i metę. 
7. Prawidłowy przejazd polega na przecięciu światła bramki (linia łącząca tyczki danej 

bramki) obiema stopami i nartami. 
8. W konkurenci Pucharu Rodzinnego liczy się suma 4 czasów uzyskanych w dwóch 

przejazdach, przez dwie osoby z najbliższej rodziny, zgłoszone wcześniej do tej 
konkurencji. 

 
Nagrody: 
 

 Puchary w poniżej wymienionych kategoriach: 
a. Dla 3 najlepszych zawodników w każdej grupie. 
b. Dla 3 najlepszych kobiet oraz mężczyzn całych zawodów (osoby te nie będą 

klasyfikowane i nagrodzone w grupach wiekowych). 
c. Dla 3 najlepszych zespołów rodzinnych. 
d. Dla najlepszego zespołu rodzinnego Puchar przechodni, ufundowany przez ZPPA. 
e. Dla najstarszego oraz najmłodszego uczestnika zawodów 
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Skład Sędziowski, Protesty: 
 

1. Prawidłowy przebieg zawodów zapewni skład sędziowski: 
a. Sędzia Główny – Józef Guzik 
b. Sędzia – Krzysztof Staszel 
c. Sędzia – Joe Keen 

2. Protesty dotyczące zawodów należy składać na piśmie, w biurze zawodów, przed 
upływem 30 minut od ukończenia zjazdu przez ostatniego zawodnika. 

3. Interpretacja regulaminu należy do organizatorów zawodów. 
4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie i programie zawodów. 

 
 
 
 
 
 


