
REGULAMIN
XII ŚWIATOWE ZIMOWE IGRZYSKA POLONIJNE

PODKARPACKIE 2016

SNOWBOARD

1. CEL: Celem zawodów jest wyłonienie najlepszej zawodniczki i zawodnika 

w poszczególnych kategoriach wiekowych

Popularyzacja snowboardu wśród uczestników XII    

 Światowych Zimowych Igrzysk Polonijnych „Podkarpackie 2016”

2. ORGANIZATORZY: Komitet Organizacyjny XII ŚZIP

3. TERMIN I MIEJSCE ZAWODÓW:

- Ustrzyki Dolne, kompleks „LAWORTA”

- 29.02.2016 (poniedziałek) 

4. PROGRAM ZAWODÓW:

29.02.2016 
- slalom, czas mierzony elektronicznie

- ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród odbędzie się w Hotelu „ARŁAMÓW” o godz. 19.00

5. POSTANOWIENIA OGÓLNE:

- zawodnicy i zawodniczki zostaną podzieleni i sklasyfikowani w kategoriach wiekowych
- w przypadku małej ilości zgłoszeń w danej kategorii wiekowej istnieje możliwość startu z inną
kategorią

- wszyscy uczestnicy zawodów przy potwierdzeniu zgłoszenia w biurze zawodów otrzymają numer
startowy

- zawodnicy pobierając numer startowy, składają oświadczenia o dobrowolności startu
i posiadanym ubezpieczeniu 

- każdy zawodnik musi obowiązkowo posiadać kask

- w przypadku niedostatecznych warunków śniegowych, organizator może zdecydować
o skróceniu zawodów do jednego przejazdu o czym poinformuje zawodników w trakcie ceremonii
otwarcia zawodów   

- we wszystkich sprawach nie ujętych w regulaminie zawodów decyduje Sędzia Główny
w porozumieniu z organizatorem



- organizator nie zapewnia sprzętu narciarskiego

- organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki spowodowane z winy uczestników imprezy i
za rzeczy zaginione lub skradzione w trakcie zawodów

- kolejność startu grup wiekowych w Slalomie (gigant) – wg układu: kobiety 1-szy przejazd,
mężczyźni 1-szy przejazd, kobiety 2-gi przejazd, mężczyźni 2-gi przejazd: 

1. dzieci 

2. junior młodszy

3. junior

4. senior

- kolejność startu w poszczególnych grupach wiekowych Kobiet i Mężczyzn w drugim przejeździe
jest odwrotną do pierwszego przejazdu (ostatni numer startowy jedzie jako pierwszy)

- zawody zostaną przeprowadzone zgodnie z przepisami FIS  

6. ZGŁOSZENIA:

- zgodnie z regulaminem Igrzysk, poprzez formularz zgłoszeniowy 

7. ZASADY FINANSOWANIA: 

- Koszty organizacyjne ponosi organizator, ewentualne wypożyczenie sprzętu na koszt uczestników

8. PROGRAM MINUTOWY

- zostanie ogłoszony po zamknięciu przyjmowania zgłoszeń.

9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

- organizator nie ubezpiecza uczestników imprezy

- odpowiedzialny za przeprowadzenie zawodów – mgr Jan Żyłka

- zawody sędziują osoby powołane przez organizatora

- protesty można zgłaszać zaraz po zakończeniu konkurencji w biurze zawodów. Warunkiem 
rozpatrzenia protestu będzie wniesienie kaucji w wysokości 100,00zł PLN. Kaucja zostanie zwrócona
po uznaniu protestu.

 

 


