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Winter Game
Regulamin 2019

Organizator : Proshop.com.pl

Cel zawodów : Popularyzacja i upowszechnienie aktywnego wypoczynku na nartach, integracja środowiska 

narciarskiego oraz podnoszenie poziomu narciarstwa zjazdowego i skituringu.

Termin i miejsce zawodów : 25-27 stycznia 2019 r. – Szczyrk (Skrzyczne – Małe Skrzyczne).

 25 stycznia 2019 r. – slalom gigant,
 26 stycznia 2019 r. – slalom gigant na dwóch łączących się torach,
 27 stycznia 2019 r. – zawody skiturowe.

Warunki uczestnictwa : Uczestnikami zawodów mogą być amatorzy i zawodnicy, którzy ukończyli 18 lat, zarówno

z Polski, jak z innych krajów.
W zawodach mogą startować zawodnicy posiadający ważną licencję PZN lub FIS.

Kategorie:

 W1 – kobiety ur. w 1964 i wcześniej,
 W2 – kobiety ur. 1965-1974,
 W3 – kobiety ur. 1975-1984,
 W4 – kobiety ur. 1985-2001,
 Wpro – kobiety z ważnymi FIS lub POL Punktami z wyłączeniem FIS Masters (na 

https://www.fis-ski.com/DB/masters/biographies.html status zawodnika ACTIVE),
 M1 - mężczyźni ur. 1944 i wcześniej,
 M2 – mężczyźni ur. 1945-1954,
 M3 – mężczyźni ur. 1955-1964,
 M4 – mężczyźni ur. 1965-1974,
 M5 – mężczyźni ur. 1975-1984,
 M6 – mężczyźni ur. 1985-2001,
 Mpro – mężczyźni z ważnymi FIS lub POL Punktami z wyłączeniem FIS Masters (na   https://www.fis-  

ski.com/DB/masters/biographies.html status zawodnika ACTIVE),
 N – Niepełnosprawni,
 G – Służby Ratownictwa Górskiego;

zgłoszenie się w tej kategorii uniemożliwia klasyfikację w innych ww. kategoriach.

UWAGA:  

W zawodach skiturowych występują tylko kategorie wiekowe kobiet i mężczyzn oraz kategoria G (służby 
ratownictwa górskiego) i N (niepełnosprawni).

W przypadku startu mniej niż 6 zawodników w którejkolwiek z grup dopuszcza się możliwość łączenia grup 
wiekowych.
W przypadku startu w kategorii dużej liczby zawodników, organizator ma prawo podzielić zawodników na mniejsze
kategorie (np. pięcioletnie).
Organizator zastrzega możliwość dopuszczenia do zawodów ograniczonej liczby zawodników.
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Zgłoszenia : Poprzez formularz na stronie: www.wintergame.pl. Formularz zgłoszeniowy będzie aktywny do 

24 stycznia 2019 r. do godz. 20:00.
Organizator nie przewiduje zgłoszeń w dniu zawodów.

Opłata startowa : zostanie podana na stronie internetowej www.wintergame.pl.

Opłata startowa nie obejmuje biletów/karnetów na korzystanie z wyciągu narciarskiego.

Sposób przeprowadzenia zawodów:

Zgodnie z Narciarskim Regulaminem Sportowym.
Odbędzie się jeden przejazd slalomu giganta oraz slalomu giganta na torach równoległych.
Kolejność startu: od W1 do W4, Wpro, G, M1 do M6, Mpro.
W slalomie gigancie na torach równoległych zawodnicy zostaną dobrani w grupach losowo.

Zawody skiturowe – start wspólny.

Harmonogram godzinowy zawodów : zostanie podany na stronie internetowej www.wintergame.pl.

Wyniki : W grupach wiekowych oraz w klasyfikacji OPEN zostanie ustalona kolejność miejsc wg czasu przejazdu.

Postanowienia końcowe:

Wszyscy zawodnicy startują na własną odpowiedzialność. Organizator zaleca ubezpieczenie się od NNW. 
Zawodnicy muszą posiadać ważne badania lekarskie dopuszczające do startu w zawodach.

Organizator zastrzega sobie prawo niedopuszczenia do startu w zawodach lub prawo do wykluczenia zawodnika, 
który nie spełnia warunków regulaminu lub w rażący sposób nie respektuje ogólnie przyjętych norm, szczególnie 
sportowych.

Zawodników w slalomach obowiązują kaski. Oglądanie slalomów z założonym i widocznym numerem startowym.

Protesty przyjmuje organizator do 15 minut po ogłoszeniu wyników nieoficjalnych. Kaucja za złożenie protestu 
wynosi 100 zł.

Interpretacja regulaminu : prawo interpretacji niniejszego regulaminu przysługuje organizatorowi zawodów.
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