
REGULAMIN KLASYFIKACJI ZAWODÓW NARCIARSKICH W 
SLALOMIE GIGANCIE O "PUCHAR BESKIDZKICH GRONI" 

 
 

1. Organizator:  

 
 

 
2. Współorganizator:  

 

 
 

3. Wytyczne organizacyjne i plan godzinowy zawodów w Brennej: 
• Zgłoszenia można dokonywać w dniu zawodów w biurze zawodów 

zlokalizowanym w bezpośrednim sąsiedztwie mety, od godz. 9:00 – 10:00 
Warunkiem dopuszczenia do zawodów zawodników niepełnoletnich jest 
przedstawienie w biurze zawodów aktualnej legitymacji szkolnej, oraz zgody 
rodziców. Do startu dopuszczane będą jedynie osoby z prawidłowo 
założonymi kaskami narciarskimi. 

• Oglądanie trasy w godzinach 10:15 – 10:45, ześlizgiem, z założonymi 
numerami startowymi. 

• Start od najmłodszej grupy wiekowej o godz. 11.00 
 

4. Kategorie wiekowe: 
• Dziewczyny: 

Kat. - przedszkolaki 
Kat. - klasy I - II 
Kat. - klasy III - IV 
Kat. - klasy V – VI 

 
• Chłopcy: 

Kat. przedszkolaki 
Kat. klasy I -II 
Kat. klasy III - IV Kat. 
klasy V- VI 

 
• Gimnazjum: Kat. klasy I –III 

Dziewczyny 
Chłopcy 

 



• Dorośli: 
Kat. - kobiety do 35 lat 
Kat. - mężczyźni do 35 lat  
Kat. - kobiety 36-50 lat 
Kat. - mężczyźni 36 -50 lat  
Kat. - kobiety pow. 50 lat  
Kat. - mężczyźni pow. 50 lat 

 
 
 

• Klasyfikacja rodzinna 
     Reprezentację rodziny stanowią trzy osoby najbliższego pokrewieństwa: 

dziadkowie, rodzice, dzieci i rodzeństwo w dowolnej konfiguracji wiekowej i 
płciowej. O kolejności zajęcia poszczególnych miejsc decyduje suma czasów 
trzech zgłoszonych osób z ich starów indywidualnych w odpowiedniej grupie 
wiekowej. Punktacja w kategorii rodzin zgodna jest z punktacją indywidualną. 
Trofea i nagrody w kategorii rodzin przyznawane są na podstawie sumy 
punktów z pierwszych trzech zawodów cyklu, wręczane podczas finału.  

 
Zgłoszenie rodziny do udziału w cyklu podlega jednorazowej opłacie 30zł. 

 
5. W przypadku małej ilości startujących w poszczególnych kategoriach wprowadza się 

kategorię "open" Sposób przeprowadzenia zawodów: Zawody będą rozgrywane 
zgodnie z niniejszym regulaminem. O zwycięstwie w zawodach decyduje czas 
jednego lub dwóch przejazdów. 

 
6. Punktacja: 

I m. - 100 pkt. 
II m. - 80 pkt. 
III m. - 60 pkt. 
IV m. 50 pkt. 
V m. - 45 pkt. 
VI m. - 40 pkt. 
VII m. - 35 pkt. 
VIII m. - 30 pkt. 
IX m. - 25 pkt. 
X m. - 20 pkt. 
Miejsca od XI do XXIX punktowane będą następująco 19, 18, aż do 1 punktu. W 
przypadku, gdy dwaj zawodnicy zajmą równorzędne miejsca/ np. miejsce I / obaj 
otrzymują po 100 pkt. a zawodnik następny punkty za miejsce trzecie. 
 

7. Nagrody w klasyfikacji indywidualnej: 
Zawodnicy, którzy zajmą trzy pierwsze miejsca w swoich kategoriach w 
poszczególnych zawodach otrzymają dyplomy i puchary. Zwycięzcy klasyfikacji 
generalnej otrzymają puchary za trzy pierwsze miejsca w każdej kategorii oraz 
nagrody rzeczowe. Obowiązuje osobisty odbiór nagród i trofeów.  
Klasyfikacja generalna: w tej klasyfikacji będą brani pod uwagę ci zawodnicy, którzy 
wystartowali w połowie lub więcej zorganizowanych zawodach w danym sezonie. 
 
 



8. Ubezpieczenie: Organizator nie zapewnia ubezpieczenia. Każdy zawodnik 
ubezpiecza się we własnym zakresie i staruje na własne ryzyko. 

  
9. Wpisowe: 30 zł od osoby oraz 30zł od rodziny opłaty jednorazowej 

 
10. Postanowienia końcowe:  

Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatora. Każdy  
uczestnik bierze udział w zawodach na własną odpowiedzialność. 

 
11. Wpisanie się na listę startową zawodów cyklu: Puchar Beskidzkich Groni 

jednoznaczne jest z akceptacją tego regulaminu. 


