REGULAMIN
XIV MISTRZOSTW POLSKI DROGOWCÓW
W SNOWBOARDZIE
IMIENIA WOJTKA MALUSI
ZAKOPANE, dnia 17 lutego 2018 roku

ORGANIZATOR:
Ogólnopolska Izba Gospodarcza Drogownictwa
CEL ZAWODÓW:
Integracja środowiska drogowego, upowszechnianie kultury fizycznej i aktywności sportowej
wśród pracowników firm, administracji i instytucji drogowych oraz ich rodzin.
MIEJSCE ZAWODÓW:
Zakopane, Stok Szymoszkowa.
W przypadku niekorzystnych warunków śniegowych zawody mogą być przeniesione na inny stok
w Zakopanem lub jego pobliżu.
TERMIN ZAWODÓW:
17 lutego 2018 roku.
PRAWO STARTU:
Pracownicy oraz ich najbliższa rodzina (mąż/żona, rodzice, dzieci) firm członkowskich OIGD,
administracji drogowej oraz na zaproszenie Organizatora - firm, instytucji i organizacji branży
drogowej współpracujących z OIGD. W przypadku spornych spraw dotyczących miejsca
zatrudnienia zawodników, członkostwa w TOPR i GOPR lub klubie sportowym, Organizator
zastrzega sobie kontrolę wiarygodności danych zawartych w karcie zgłoszenia.
KONKURENCJA:
Slalom – dwa przejazdy.
Jedna trasa dla kobiet i mężczyzn.
UWAGA: w przypadku wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć (pogoda,
awaria urządzeń, przedłużający się czas zawodów) Organizator może ograniczyć zawody do
jednego przejazdu.
ILOŚĆ BRAMEK: około 20
STOPIEŃ TRUDNOŚCI TRASY: łatwa
POMIAR CZASU: elektroniczny
KATEGORIE:
Kobiety – bez kategorii wiekowych;
Mężczyźni – bez kategorii wiekowych.
KOLEJNOŚĆ STARTU:
Numery startowe przydzielone zostaną losowo poprzez automatyczny wybór komputerowy.
Zarówno w pierwszym jak i w drugim przejeździe kolejność startu wg numerów startowych.
ZGŁOSZENIA DO ZAWODÓW:
Zapisy na zawody przyjmowane są drogą elektroniczną, wypełnione karty zgłoszenia prosimy
przesłać na adres e-mail: oigd@oigd.com.pl w terminie do dnia 8 lutego 2018 r. Prawo startu
w zawodach nabywają jedynie te osoby, które w określonym terminie dokonały zgłoszenia
i wpłaciły opłatę startową.
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WARUNKI UCZESTNICTWA:
W zawodach prawo startu mają osoby nie posiadające aktualnej licencji zawodniczej PZS oraz
uczestniczący w zawodach organizowanych przez jednostki PZS. Każdy zawodnik ubezpiecza się
we własnym zakresie i startuje na własne ryzyko.
Warunkiem uczestnictwa jest również uiszczenie wyłącznie przelewem opłaty startowej
w kwocie 70 zł od zawodnika, który ukończył 13 lat i 10 zł od dzieci do lat 12. Opłatę
prosimy wpłacać od 1 do 8 lutego 2018 r. przelewem na konto Izby: 52 1050 1445 1000 0012
0000 7449. Izba wystawi fakturę za uiszczoną opłatę startową. W trakcie trwania Mistrzostw
zawodnicy mają obowiązek mieć założone koszulki startowe.
BIURO ZAWODÓW – odbiór pakietów startowych, będzie czynne:
 dnia 16 lutego 2018 r. w Hotelu Mercure Kasprowy Zakopane, przy recepcji
w godz. 18.00 – 21.00
 dnia 17 lutego 2018 r. w Karczmie w dolnej części Stoku, na którym odbywać się
będą zawody w godz. 8.30 – 10.00
SPOSÓB ROZGRYWANIA ZAWODÓW:
Zgodnie z Snowboardowym Regulaminem Sportowym PZS. W sprawach nie objętych
regulaminem decyduje Sędzia Główny i Kierownik Zawodów.
Kierownictwo zawodów nie będzie tolerować próby wystartowania w przejazdach poza
kolejnością wynikającą z numeru startowego. Za powyższe przekroczenie zawodnikowi
grozi dyskwalifikacja.
Organizator prosi również osoby startujące o posiadanie przy sobie dokumentu ze zdjęciem
w celu potwierdzenia tożsamości. Zawodnik, za którego będzie próbowała lub wystartuje inna
osoba, zostanie zdyskwalifikowany.
Organizator przypomina, że zgodnie z obowiązującymi przepisami osoba uprawiająca narciarstwo
lub snowboard, do ukończenia 15 roku życia, obowiązana jest używać w czasie jazdy kasków
ochronnych odpowiadających właściwym warunkom technicznym, pod rygorem nie dopuszczenia
do zawodów.
WŁADZE ZAWODÓW:
Sędzia Główny
Kierownik Zawodów

– Krzysztof Całka
– Barbara Dzieciuchowicz

PROGRAM ZAWODÓW:
8.30 – 10.00 - odbiór numerów startowych dla zawodników w Biurze Zawodów na stoku
9.00
- odprawa zawodników przy mecie
9.30 – 10.00 - oglądanie trasy (dopuszcza się możliwość jednokrotnego przejazdu trasą
poza bramkami!)
10.00
- start pierwszego zawodnika w I przejeździe
11.00
- start pierwszego zawodnika w II przejeździe
12.00
- przewidywane zakończenie zawodów
19.00
- wręczenie pucharów, dyplomów i nagród (w zależności od hojności Partnerów)
w Hotelu Mercure Kasprowy Zakopane podczas uroczystej kolacji dla wszystkich
uczestników zawodów.
NAGRODY:
- Od I do III miejsca we wszystkich kategoriach puchary.
- Od I do VI miejsca we wszystkich kategoriach dyplomy.
- Medale okolicznościowe dla wszystkich uczestników zawodów.
- Nagrody i upominki - w zależności od hojności Partnerów.
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OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH:
1. Dane osobowe uczestników XIV Mistrzostw Polski Drogowców w Narciarstwie Alpejskim
i Snowboardzie im. Wojtka Malusi będą przetwarzane w celach przeprowadzenia zawodów,
wyłonienia zwycięzcy oraz przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia nagrody. Przetwarzanie
danych obejmuje także publikację imienia i nazwiska uczestnika wraz z nazwą firmy, w której
pracuje – w każdy sposób, w jaki publikowana lub rozpowszechniana będzie informacja na
temat zawodów.
2. Dane osobowe uczestników XIV Mistrzostw Polski Drogowców w Narciarstwie Alpejskim
i Snowboardzie im. Wojtka Malusi będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi
w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Administratorem danych
osobowych jest Organizator.
3. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
4. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz
ich niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w XIV Mistrzostwach
Polski Drogowców w Narciarstwie Alpejskim i Snowboardzie im. Wojtka Malusi. Przez
przekazanie do organizatora prawidłowo wypełnionej i podpisanej karty zgłoszenia uczestnik
wyraża zgodę i zezwala na wykorzystanie podanych przez niego danych osobowych na
potrzeby przesłania do uczestnika informacji o przyszłych imprezach, a także na wewnętrzne
potrzeby administracyjne i analityczne, zgodnie z ustawą o ochronie o danych osobowych
z dnia 29 sierpnia 1997 r. Uczestnikowi przysługuje prawo do wycofania takiej zgody i może
to zrobić w dowolnym momencie kierując korespondencję na adres organizatora.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
1. Wszystkich uczestników XIV Mistrzostw Polski Drogowców w Narciarstwie Alpejskim
i Snowboardzie im. Wojtka Malusi obowiązuje niniejszy regulamin.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do robienia zdjęć na potrzeby reklamowe, promocyjne
i wykorzystania w Internecie.
3. Zawodnik potwierdza, iż startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność i ponosi związane
z tym ryzyko, przyjmując do wiadomości, że udział w zawodach wiąże się z wysiłkiem
fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia
obrażeń ciała i urazów fizycznych, a także szkód i strat o charakterze majątkowym.
4. Organizator nie odpowiada za rzeczy i ubrania uczestników pozostawione w strefie startu.

Prezes Zarządu
Barbara Dzieciuchowicz

