REGULAMIN
Mistrzostwa Polski w Skicrossie i Snowboardcrossie
1. Organizatorem zawodów jest Warszawskie Towarzystwo Sportowe DeSki, ul. Zaruskiego 8, 00-468
Warszawa, NIP: 526-16-41-025 oraz Polski Związek Narciarski ul. Mieszczańska 18/3 30-313 Kraków,
NIP: 945-14-72-763
2. Termin zawodów 23-24.2019
3. Program zawodów:
22.03.2019
20.00 - odprawa snowboardcross i skicross
23.03.2019 - Mistrzostwa Polski Seniorów Snowboardcross
9.00 - 9.15 - inspekcja SBX
9.20 - 10.00 - trening SBX
10.10 - 12.00 - Finały SBX MP oraz open
12.30 - ceremonia SBX
13.00 - 13.15 - inspekcja SX
13.20 - 14.30 - trening SX
20.00 - odprawa SX
24.03.2019 - Mistrzostwa Polski Seniorów Skicross
9.00 - 9.15 - inspekcja SX
9.20 - 10.00 - trening SX
10.10 - 12.00 - Finały SX MP oraz open
12.30 - ceremonia SX
4. Dopuszczeni do startu w MP seniorów SBX/SX
Senior K/M
Junior A K/M - 17-20 lat (w 2019 roku urodzeni 01.01.1999 - 31.12.2002)
Junior B K/M - 13-15 lat (w 2019 roku urodzeni 01.01.2003 - 31.12.2005)
5. W kategorii Open do zawodów dopuszcza się:
Senior K/M
Junior A K/M - 17-20 lat (w 2019 roku urodzeni 01.01.1999 - 31.12.2002)
Junior B K/M - 14-16 lat (w 2019 roku urodzeni 01.01.2003 - 31.12.2005)
Junior C K/M - 9 - 13 lat (w 2019 roku urodzeni 01.01.2006 - 31.13.2010)
*istnieje możliwość dopuszczenia młodszych zawodników za zgodą rodzica lub prawnego opiekuna
oraz kierownika zawodów.
6. Wymagane wyposażenie ochronne - kaski, rekomendowane ochraniacze pleców.
7. Zawody rozegrane zostaną systemem pucharowym bez wcześniejszych kwalifikacji.
Rozstawienie zawodników w drabince zawodów odbędzie na podstawie aktualnych FIS punktów.
Do rozstawionych zawodników dolosowani zostaną pozostali zawodnicy. W danym heacie 4
osobowym rozstawiony może zostać tylko jeden zawodnik. Rozstawienie na celu ma jak najpóźniejsze
trafienie na siebie zawodników z najmocniejszymi punktami. W kategorii Open wszyscy zawodnicy
będą losowani.
Przewiduje się rozegranie losers run w celu uzyskania jak najdokładniejszych wyników. O tym kto
pojedzie w wyścigu np. o miejsce 9-12 decydowało będzie miejsce na którym zawodnik wjechał 1/8
zawodów tym samym zawodnicy którzy ukończyli ten bieg na 3 miejscy ścigają się o miejsca 9-12, a
zawodnicy z 4 miejsca o 13 - 16
8. Kwestie sporne rozwiązuje sędzia. W sytuacji gdy ciężko określić kolejność wjechania na metę
dopuszcza się przeanalizowanie lini mety z kamery ustawionej przez sędziego głównego.
9. Prawo startu w Mistrzostwach Polski mają zawodniczki i zawodnicy posiadający aktywną licencję
PZN oraz aktualne badania lekarskie. Do startu w zawodach Open prawo mają wszyscy posiadający
aktualne badania lekarskie.
10. ZGŁOSZENIE do zawodów należy zrobić drogą mailową na arkuszu zgłoszeniowym PZN na
adres zawody@deski.org , najpóźniej do dnia 21.03.2019 do godziny 17.00 podając nazwisko, imię,
rocznik, przynależność klubową i numer licencji zawodnika/czki na drukach PZN, do kategorii Open
wystarczy zgłoszenie mailowe.
11. Zgłaszający odpowiada prawnie za ubezpieczenie zawodnika/czki w zakresie NW.
12. Wpisowe - 80 zł za konkurencję, płatne w biurze zawodów.

13. Zawody rozegrane zostaną w oparciu o NRS i Wytycznymi Sportowymi PZN z możliwością
pominięcia niektórych punktów wynikającą z dobrej woli i chęci rozegrania zawodów mających na celu
rozwijanie tych dyscyplin.
14. Puchary i dyplomy rozdane zostaną po zakończeniu zawodów.
15. Organizator zobowiązuje się przesłać wyniki w jednolitym formacie opublikowanym w zakładce
snowboard/narciarstwo dowolne na stronie PZN.
16. W zawodach mogą uczestniczyć osoby, które ukończyły 18 lat i wypełniły oświadczenie o starcie
na własną odpowiedzialność lub osoby niepełnoletnie z oświadczeniem podpisanym przez rodzica lub
prawnego opiekuna.
17. W kwestiach nieuregulowanych lub spornych delegat techniczny zawodów podejmował będzie
decyzje ostateczne.
18. Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania imprezy. Organizator podjął się
przeprowadzenia zawodów w celu propagowania sportu i zamierających dyscyplin olimpijskich. Ma on
nadzieję, że w sytuacji krytycznej jaką może być wszystko, PZN lub osoby poszkodowane będą
wyrozumiałe. Organizator zawodów nie ponosi odpowiedzialności finansowo i cywilno prawnej za
przeprowadzone zawody.

