
XIII MISTRZOSTWA POLSKI  

LEKARZY WETERYNARII W NARCIARSTWIE ALPEJSKIM   

KAMIENICA 29.02.2020 r. 

REGULAMIN  

§ 1. Organizator 

Organizatorem zawodów jest Dolnośląska Izba Lekarsko-Weterynaryjna oraz Małopolska Izba Lekarsko-Weterynaryjna 

§ 2. Komitet organizacyjny zawodów 

Wojciech Hildebrand, Robert Karczmarczyk, Lech Pankiewicz 

§ 3. Cel zawodów 

Celem zawodów jest integracja środowiska lekarsko-weterynaryjnego oraz popularyzacja i upowszechnianie 

aktywnego wypoczynku na nartach. 

§ 4. Termin, miejsce zgłoszenia 

1. Zawody odbędą się 29 lutego 2020 roku w Stacji Narciarskiej Kamienica koło Strona Śląskiego. Początek 

zawodów o godzinie 9.30. 

2. Zgłoszenie obecności należy kierować bezpośrednio do Organizatora w Biurze od godziny 8.00 do godziny 

9.30 w dniu zawodów. 

§ 5. Opłaty startowe, losowanie numerów startowych 

Opłata startowa wynosi 50,00 zł od każdej osoby startującej, która jest lekarzem weterynarii lub członkiem rodziny w 

wieku powyżej 15 lat. Opłata startowa obejmuje udział w zawodach, karnet narciarski oraz ubezpieczenie. Dzieci i 

młodzież (rodziny lekarzy weterynarii) do 15 roku życia startują bezpłatnie. Losowanie numerów startowych odbędzie 

się w dniu zawodów w Biurze Zawodów. 

§ 6. Podział na grupy 

Zawodnicy klasyfikowani są w następujących kategoriach: 

1. Juniorzy w wieku do 7 lat. 

2. Juniorzy w wieku od 8 do 12 lat. 

3. Juniorzy w wieku od 13 do 15 lat. 

4. Juniorzy w wieku do 18 lat. 

5. Kobiety – lekarze weterynarii bez podziału na grupy wiekowe. 

6. Mężczyźni – lekarze weterynarii w wieku do 40 lat. 

7. Mężczyźni – lekarze weterynarii w wieku od 41 do 55 lat. 

8. Mężczyźni – lekarze weterynarii w wieku od 56 do 65 lat. 

9. Mężczyźni – lekarze weterynarii w wieku powyżej 65 lat. 

10. Kobiety – nie lekarze weterynarii 

11. Mężczyźni – nie lekarze weterynarii 

 

 

 



§ 7. Sposób przeprowadzenia zawodów 

Zgodnie z Narciarskim Regulaminem Sportowym. Odbędą się w zależności od grupy dwa lub jeden przejazd slalomu 

giganta. Kolejność startu grup: dzieci i młodzieży, kobiet i mężczyzn wg numerów startowych w grupach (narastająco). 

W przypadku drugiego przejazdu dzieci i młodzieży, pierwszych 10 kobiet i pierwszych 20 mężczyzn start w odwrotnej 

kolejności do zajmowanych miejsc po pierwszym przejeździe. 

§ 8. Wyniki 

We wszystkich grupach zostanie ustalona kolejność miejsc wg rzeczywistego czasu przejazdu mierzonego 

elektronicznie (w przypadku dwóch przejazdów – suma czasów 1 i 2 zjazdu). Ewentualne protesty będą przyjmowane 

do momentu zakończenia ostatniego zjazdu zawodnika w każdej grupie.  

§ 9. Oglądanie trasy 

Dnia 29 lutego 2020 r. w godzinach 9.15 – 9.30 może odbywać się ześlizgiem obok trasy lub podchodzeniem od dołu. 

Jazda po trasie przez światło bramki grozi dyskwalifikacją zawodnika.  

§10. Środki bezpieczeństwa 

Wszyscy zawodnicy w wieku do 15 roku życia muszą startować w kaskach. Zaleca się start w kaskach dla wszystkich 

zawodników. Każdy zawodnik jest objęty ubezpieczeniem w dniu zawodów. Organizator powiadamia służbę GOPR o 

organizacji zawodów.  

§ 11. Interpretacja regulaminu 

Prawo interpretacji niniejszego regulaminu przysługuje Komitetowi Organizacyjnemu Zawodów  

§ 12. Nagrody i dyplomy 

Organizator zapewnia nagrody rzeczowe oraz dyplomy. 

§ 13. Publikacja wyników 

Wyniki zawodników zostaną ogłoszone w dniu zawodów oraz na stronach internetowych Izby Lekarsko-

Weterynaryjnej oraz w periodykach weterynaryjnych. Publikację wyników zawodnika można zastrzec u organizatorów 

w dniu zawodów.  

Sędzia Główny Zawodów:  

 

Komitet Organizacyjny: 

Wojciech Hildebrand 
Robert Karczmarczyk 

Lech Pankiewicz 


