
REGULAMIN ZAWODÓW NARCIARSKICH 

12H  SLALOM MARATON ZAKOPANE 2016 

FORMUŁA OPEN 

                                                                                                                                                  AUTOR OPRACOWANIA: Fundacja HANDICAP Zakopane 

I.   NAZWA IMPREZY :               12H   SLALOM MARATON ZAKOPANE 2016 - formuła OPEN 

II.    ORGANIZATOR:                 Fundacja Handicap Zakopane  

kontakt do Organizatora:   www.handicap-zakopane.pl,   

e-mail: handicap@handicap-zakopane.pl                tel:  601 99 34 43  

aktualności:  https://www.facebook.com/12H-Slalom-Maraton-Zakopane-527978750676867/ 

kontakt rejestracja i opłaty:  www.sport-timing.pl    tel:  607 844 393. 

 

 

III.    TERMIN ZAWODÓW:      30.01.2016, niedziela,  start godz.8.00  koniec  ok.godz.20.00 

IV.    MIEJSCE ZAWODOW: POLANA SZYMOSZKOWA,  ZAKOPANE 

V.    CEL ZAWODÓW: 

CEL SPORTOWY:   zawody mają na celu podjęcie  próby pobicia Rekordu Polski  w 12h jeździe po 

slalomie non-stop, oraz wyłonienie zwycięzcy  12H SLALOM MARATON ZAKOPANE 2016 - OPEN.  

CEL IDEOWY: charytatywny, pozyskanie funduszy  na wsparcie  sportowców  z niepełnosprawnością 

trenujących z  Fundacją Integracji Przez Sport HANDICAP Zakopane, 

CELE POŚREDNIE:  promocja narciarska Zakopanego, ogólnopolska  integracja i promocja środowisk 

narciarskich z całej Polski,  popularyzacja i podnoszenie poziomu narciarstwa 

VI.    FORMUŁA ZAWODÓW - OPEN; 

1.  UCZESTNICY:  pełnoletni ( rok ur. od 1998)  dobrzy i bardzo dobrzy narciarze, amatorzy i 

zawodowcy, którzy zarejestrują się na liście startowej i wykupią swoje przejazdy w zawodach. 

Dopuszcza się udział niepełnoletnich zawodników startujących w zawodach FIS (od 15 lat ,tj, od 

rocznika 2001).   

2. Limit  zgłoszeń internetowych - 450 przejazdów.                                                                                                

Możliwe zapisy w dniu zawodów na stoku  w miarę wolnych miejsc, w biurze zawodów rejonie mety.  

W czasie rejestracji obowiązkowe jest podanie swoich danych osobowych,  podpisanie oświadczenia o 

stanie zdrowia i umiejętnościach, umożliwiających udział w zawodach, o dobrowolnym uczestnictwie 

na własną odpowiedzialność w 12H SLALOM MARATON 2016 oraz o zgodzie na wykorzystanie 

http://www.sport-timing.pl/


wizerunku narciarza wykonanego podczas zawodów i przetwarzanie danych osobowych na potrzeby 

12h Slalom Maraton Zakopane. Za niepełnoletnich oświadczenie podpisuje Opiekun prawny. 

3.   Zawodnik może wykupić minimum 1 przejazd a maksimum 10 przejazdów.  

4.   Umieszczenie zawodników na liście startowej  i przydzielenie numerów startowych nastąpi po 

dokonaniu rejestracji internetowej przez formularz i  po dokonaniu wpłaty za wykupione przejazdy.  

5.   Zawodnik, który wykupi dla siebie kilka przejazdów, otrzyma  nowy numer startowy na każdy 

przejazd, a minimalny interwał między numerami dla jednego zawodnika wynosi 30 numerów . To 

znaczy, że zawodnik X , który wykupił 6 przejazdów otrzyma  sześć  numerów startowych 

:przykładowo  1,31,61,91,121,151. Jeśli  numery kolejnych przejazdów będą już zajęte, otrzyma on 

każdorazowo najbliższy wolny numer po interwale minimum 30 numerów od swojego poprzedniego 

numeru. 

6.  Zawodnik, który chce wykupić większą liczbę przejazdów, musi wpłacić kwotę wpisowego za każdy 

przejazd, np. zawodnik, który chce wystartować 6 razy musi wpłacić 6x50zł=300zł. 

7. Jedna rejestracja-zgłoszenie  dotyczy  wykupu przejazdów tylko na jedno nazwisko. 

VII.    ZWYCIĘZCA  FORMUŁY OPEN - 12 H SLALOM MARATON 2016 ZAKOPANE: 

Zwycięzca 12 H SLALOM MARATON ZAKOPANE - formuła OPEN 2016  zostanie zaproszony do udziału 

w dniu następnym tj.31.01.2016  w 12 H SLALOM MARATON ZAKOPANE - formuła PRO TEAM 2016  ,  

jako członek Drużyny podejmującej wyzwanie pobicia  Rekordu Polski w 12-godzinnej drużynowej  

jeździe po slalomie non-stop.  

W rywalizacji o zwycięstwo w  12h Slalom Maraton Zakopane-Open 2016  uczestniczą zawodnicy, 

którzy wykupili i wystartowali osobiście w minimum 3 przejazdach. 

Zwycięzcą   12 H SLALOM MARATON ZAKOPANE - OPEN 2016  będzie zawodnik, który uzyska 

najlepszy łączny czas  swoich 3 przejazdów (najmniejsza suma czasów). Wybrane będą 3 najszybsze 

przejazdy danego zawodnika z dowolnej ilości wykupionych przez niego przejazdów.  

Zawodnik, który wykupi mniej niż 3 przejazdy, lub nie ukończy co najmniej 3 przejazdów nie bierze 

udziału w klasyfikacji. 

Jeśli zwycięzca formuły OPEN  nie będzie mógł  uczestniczyć w zawodach formuły PRO-TEAM, jego 

miejsce zajmie kolejno drugi, lub trzeci  zawodnik w klasyfikacji  OPEN. Warunkiem startu zawodnika z 

2 lub 3 miejsca jest strata do zwycięzcy mniejsza niż 5%. 

VIII.     ZGŁOSZENIA, REJESTRACJA, ZAPISY  : 

Zapisy i zgłoszenie do startu:  

1.   w terminie  od 21.11.2015 do 15.01.2016  

2. rejestracja internetowa przez system zapisów on-line :       www.sport-timing.pl 

http://www.sport-timing.pl/


3.  Limit  miejsc na liście startowej- 450 osób.                                                                                                                                               

4. W dniu zawodów na stoku będzie możliwość zapisów w biurze zawodów  przy mecie i wniesienia 

opłat za przejazdy od numeru  450 w górę. 

5. Po dokonaniu rejestracji internetowej należy dokonać płatności w ciągu 48 h. W przypadku braku 

płatności w tym terminie rejestracja zawodnika traci ważność i zostaje automatycznie anulowana. Aby 

wystartować w zawodach należy zarejestrować się ponownie  i dokonać płatności w przewidzianym 

terminie. 

6. W przypadku trudności z rejestracją można korzystać z pomocy technicznej on-line lub 

telefonicznej informacji pod numerem:  607 844 393. 

IX.    OPŁATY STARTOWE  są wpłatą przeznaczoną  w całości na działalność  Fundacji Integracji Przez 

Sport HANDICAP Zakopane na organizację i wspieranie  sportu dla osób z niepełnosprawnością.  

1.Opłata  za 1 przejazd wynosi   50,- zł.   Wpłaty należy dokonać w ciągu 48h od rejestracji w 

systemie. 

2. Wpłaty przez system płatności on-line dostępny po przesłaniu formularza rejestracji do zawodów. 

Możliwość płatności za pośrednictwem przelewu elektornicznego, bankowego oraz wpłaty na konto. 

Wszystie użyteczne informacje na temat płatności znajdują się na stronie sport-timing.pl. 

Nie ma możliwości dokonania płatności w biurze zawodów za przejazdy od nr.1 do 450. 

3. Dokonanie wpłaty jest bezzwrotne.   

X.    UBEZPIECZENIE; 

Organizator nie ubezpiecza zawodników, sugerujemy indywidualny zakup ubezpieczenia NNW 

XI.    BILETY NA WYCIĄGI I WEJŚCIE BEZ KOLEJKI : 

Bilety na wyciągi - we własnym zakresie. Organizator zapewnia dla zawodników wejście bez kolejki 

przez osobną bramkę na podstawie numeru startowego.  

 XII.    ODBIÓR NUMERÓW STARTOWYCH ;  

W przeddzień  zawodów 29.01.2016 w godz.18.00-21.00  karczma Szymoszkowa przy stoku 

narciarskim Polana Szymoszkowa  w  Zakopanem, oraz w dniu zawodów 30.01.2016 od godz.7.00  

przy mecie zawodów- BIURO ZAWODÓW. 

XIII.    WYNIK ZAWODÓW I NAGRODY: 

 wynik zawodów to  dystans w  kilometrach , wynikający z pełnych przejazdów slalomu, przejechany 

przez  amatorów  non stop po slalomie  w ciągu 12h. W zawodach wystartują wszyscy zgłoszeni 

zawodnicy, nawet po upływie 12H.   

Każdy zawodnik, który poprawnie ukończy przejazd otrzyma pamiątkowy medal. Każdy zawodnik 

otrzyma oficjalny sms ze swoim czasem przejazdu/ów. 



Zwycięzca zawodów (wg. pkt.VIII regulaminu)  otrzyma na własność oficjalny numer startowy dla PRO 

TEAM z napisem "Zwycięzca 12H SLALOM MARATON ZAKOPANE 2016 - OPEN' oraz zaproszenie do 

udziału w zawodach drużynowych 12H SLALOM MARATON ZAKOPANE 2016 w dniu następnym. 

Losowanie nagród - spośród wszystkich uczestników zawodów podczas oficjalnego zakończenia 

zawodów ok. 20.30 przy stoku. 

XIV.      TRASA: 

1. trasa gigantowa z licencją  PZN lub FIS, odległość miedzy bramkami 25m, długość trasy 1km.                                                                                                                                                  

2. elektroniczny pomiar czasu z bramką startową (brama startowa samootwierąjąca) połączona z  

światłem startu (czerwone/żółte/zielone)                                                                                                                          

3.nad prawidłowością przebiegu zawodów i przejazdów czuwa Jury, składające się z:  Delegata 

Technicznego, Kierownika Zawodów i Sędziego Głównego,  oraz ekipa sędziowska. Przewodniczącym 

JURY jest Delegat Techniczny. 

4. Ekipa sędziowska: sędzia startu, sędzia mety, sędziowie bramkowi w liczbie zapewniającej 

całkowitą obserwację trasy przejazdu. . Nad dobrym stanem trasy czuwa ekipa techniczna, a nad 

bezpieczeństwem zawodników TOPR. 

XV.    REGULAMIN PRZEJAZDÓW : 

1.PRZEJAZDY po slalomie zgodnie z przepisami NRS/ICR 

2. START zawodników  WG KOLEJNOŚCI NUMERÓW. Zawodnik powinien pojawić się w strefie startu z 

widocznym numerem startowym najpóźniej 5 minut przed swoim startem. Spóźnienie lub 

nieobecność zawodnika powoduje dopuszczenie do startu kolejnego zawodnika. Spóźniony zawodnik 

może wyjątkowo zostać dopuszczony do startu w późniejszym terminie, wskazanym przez sędziego 

startu.. 

3. Na trasie może być tylko jeden zawodnik. W momencie przecięcia linii mety przez zawodnika zapala 

się zielone światło dające sygnał startu dla następnego zawodnika, (lub  otwiera się brama startowa 

do startu następnego zawodnika). sędzia startu nadzoruje prawidłowość startu zawodników. W 

przypadku falstartu zawodnika, jego przejazd nie będzie zaliczony do wyniku. 

4. W przypadku wywrotki  bez  ominięcia bramki możliwa jest kontynuacja jazdy. 

5. W przypadku ominięcia bramki lub niepoprawnego jej przejechania zawodnik musi wrócić do tej 

bramki i po poprawnym jej przejechaniu  może kontynuować zawody. 

6.ominięcie bramki lub nieprawidłowe jej przejechanie przez zawodnika skutkuje niezaliczeniem tego 

przejazdu do wyniku drużyny. 

7.wyjątkowo, w przypadku kontuzji uczestnika i potrzeby akcji ratunkowej dopuszcza się możliwość 

zatrzymania kontynuacji jazdy, jednak bez zatrzymania  czasu na zegarze zawodów. Delegat 

Techniczny daje sygnał do ponownego startu zawodnika w momencie gdy trasa będzie wolna. 

8. fragment trasy przejechany przez zawodnika kontuzjowanego, który nie ukończył swojego  

przejazdu nie jest wliczany do wyniku końcowego. Następny zawodnik kontynuuje zawody, po 



zezwoleniu na start przez  DT od bramki startowej. W przypadku kontuzji nie zatrzymuje się zegara 

pomiaru czasu  trwania zawodów 12H. 

9. W sytuacji trwałego zatrzymania zawodnika na trasie przejazdu (kontuzja, wypięcie nart, awaria 

sprzętu) i braku podjęcia  kontynuacji jazdy  przez czas 1  minuty,  może nastąpić start następnego 

zawodnika, lecz  tylko na sygnał DT  i  gdy trasa jest wolna. 

10. w przypadku awarii transportu lub niezależnych przyczyn na i poza trasą (wyciąg, zasilanie, inne 

przeszkody niezależne uniemożliwiające przejazdy, tj. zwalone drzewo, itp.) i braku możliwości  

kontynuacji przejazdów, należy zatrzymać zegar  odmierzający  czasu  trwania zawodów do momentu 

uruchomienia wyciągu lub usunięcia przeszkody z trasy. O momencie zatrzymania  zegara pomiaru 

czasu trwania zawodów  i ponownego re-startu decyduje DT.  Jeżeli po upływie 2 godzin nie będzie 

możliwości kontynuacji zawodów, zawody muszą zostać przełożone na inny dzień i rozpoczęte od 

nowa.                                                                                                                                                                                    

11. Zawodnicy zobowiązani są do zachowania szczególnej ostrożności  i uwagi, dotyczącej 

bezpieczeństwa ich samych oraz osób trzecich  (np.obsługa techniczna, równanie trasy, sędziowie) w 

strefie zawodów i poza nią. 

XVI.    SPRZĘT NARCIARSKI 

1. Zawodnicy startują obowiązkowo w kaskach                                                                                                              

2. Długości i promień narty dowolne, kije obowiązkowe, kombinezony zjazdowe sugerowane                                      

3. Odpowiedzialność za sprzęt, regulacja wiązań, przygotowanie sprzętu  ponosi zawodnik  we 

własnym zakresie  

XVII.    OGŁOSZENIE WYNIKÓW 

 ogłoszenie wyniku, i  prezentacja zwycięzcy formuły OPEN  12H SLALOM MARATON ZAKOPANE 2016 i 

losowanie nagród  zaraz po zakończeniu przejazdów w rejonie mety, połączone z prezentacją Drużyny 

startującej nazajutrz w formule PRO-TEAM.    

XIX.   INNE PRZEPISY I WYMOGI 

1.Zabrania się uczestnictwa w zawodach osobom pod wpływem alkoholu lun innych używek. Tacy 

zawodnicy będą zdyskwalifikowani i nie będą dopuszczeni do startu. 

2.Zmiany w niniejszym Regulaminie może wprowadzać wyłącznie Organizator - Przedstawiciel 

Fundacji Handicap Zakopane w porozumieniu z Jury i DT. 

Ewentualne zmiany muszą być ogłoszone wszystkim uczestnikom co najmniej  1 godz. przed 

rozpoczęciem zawodów. 

3.Zawody odbędą się bez względu na warunki atmosferyczne, jednak ze względu na bezpieczeństwo 

uczestników organizator zastrzega sobie prawo do odwołania, skrócenia, przełożenia terminu lub 

godzin startu zawodów. 

4.Wszelkie decyzje w sprawach nieujętych w regulaminie, a wymagających niezwłocznego rozwiązania 

rozpatrują i podejmuje Organizator  i JURY.                                                                                                                    

                                                                                   Fundacja Integracji Przez Sport HANDICAP Zakopane 


