
                                                                      
 

  

 

REGULAMIN II MISTRZOSTW POLSKI BRANŻY 

GÓRNICZEJ W NARCIARSTWIE ALPEJSKIM 

 

1. Termin i miejsce zawodów: 22 lutego 2015, Ośrodek Narciarski Jurgów – SKI 

(www.jurgowski.pl). 

2. Organizatorem Mistrzostw jest Szkoła Eksploatacji Podziemnej. 

3. Patronat nad Mistrzostwami objęły firmy: ENERGO MECHANIK, MARTECH 

PLUS i DEMETRIX. 

4. Zgłoszenia uczestnictwa należy dokonać wyłącznie na formularzu „Zgłoszenie 

uczestnictwa” (dostępnym na stronie www.szkolaeksploatacji.pl) przesłanym drogą 

elektroniczną na adres mailowy: szkola@min-pan.krakow.pl do dnia 21 lutego 

2015 do godziny 20:00. 

5. Udział w zawodach jest bezpłatny.                                                                                                                                                           

6. Zgłoszenie obejmuje: 

- uczestnictwo w zawodach, 

- puchary, dyplomy i nagrody,  

- ciepły posiłek na stoku. 

7. Organizator Mistrzostw nie pokrywają kosztów karnetów narciarskich oraz 

ubezpieczenia. 

8. Organizator Mistrzostw pokrywa koszt noclegu (z 22 na 23 lutego 2015) 

uczestników, którzy od 23 lutego 2015 będą uczestniczyć w XXIV Szkole 

Eksploatacji Podziemnej (w Hotelu Qubus w Krakowie). 

8. Organizator Mistrzostw nie przyjmuje na siebie żadnej odpowiedzialności karnej 

ani cywilnej za ewentualne szkody i straty spowodowane przez uczestników 

Mistrzostw. 

9. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany programu Mistrzostw, w tym 

zmiany miejsca i terminu rozegrania zawodów lub ich odwołania w przypadku 



                                                                      
 

złych warunków pogodowych, siły wyższej, małej ilości zgłoszeń itp. 

10. Zawodnicy podzieleni są na dwie grupy: kobiety i mężczyźni. Kobiety i 

mężczyźni startują w trzech następujących kategoriach wiekowych: 

K1 - do 39 lat (roczniki 1976 - ....) 

K2 - od 40 lat do 49 lat (roczniki 1975 – 1966) 

K3 - od 50 lat (roczniki …. - 1965) 

M1 - do 39 lat (roczniki 1976 - ....) 

M2 - od 40 lat do 49 lat (roczniki 1975 – 1966) 

M3 - od 50 lat (roczniki …. - 1965) 

O przynależności do kategorii wiekowej decyduje rok urodzenia.  

W obu przejazdach kobiety startują jako pierwsze. 

11. Zawodnicy wystartują w dwóch przejazdach: 

W pierwszym przejeździe zawodnicy startują w kolejności numerów startowych, 

począwszy od kategorii K3, K2, K1 do M3, M2 i na końcu M1. Kolejność startową 

w poszczególnych kategoriach ustala się w drodze losowania elektronicznego w 

dniu 21 lutego 2015 o godz. 21. 

W drugim przejeździe najpierw startuje pierwszych dziesięciu zawodników z 

poszczególnej grupy i kategorii wiekowej, w kolejności odwrotnej do miejsc 

zajętych w pierwszym przejeździe, następnie pozostali w kolejności miejsc 

zajętych w pierwszym przejeździe. 

12. Zasady klasyfikacji: 

O miejscu w klasyfikacji indywidualnej decyduje suma czasów z I i II przejazdu. 

13. Sprawy sporne rozstrzyga na miejscu komisja w składzie:  

        - Przedstawiciel organizatora     

        - Przedstawiciel zawodników    

        - Sędzia Główny zawodów 

Głos decydujący w kwestiach spornych należy do sędziego głównego zawodów. 

14. Protest może być wnoszony w trakcie trwania zawodów wyłącznie na piśmie  

po wpłaceniu kaucji 100 zł, która podlega zwrotowi w przypadku uznania protestu. 

 


