Capital Market Games, 13-15 marca 2015 r., Czarna Góra
Regulamin zawodów - slalom gigant, snowboard
Warunki uczestnictwa
• Do udziału w zawodach uprawnione są osoby związane z rynkiem kapitałowym (między innymi
pracownicy spółek giełdowych, domów maklerskich, instytucji rynkowych, inwestorzy
indywidualni),
• W zawodach mogą wziąć udział wszystkie osoby, które ukończyły 18 rok życia i nie były
czynnymi zawodnikami w ciągu ostatnich 3 sezonów,
• Każdy uczestnik zawodów zobligowany jest do podpisania oświadczenia dotyczącego braku
przeciwwskazań zdrowotnych do startu w zawodach,
• Każdy uczestnik zawodów musi posiadać kask narciarski,
• Aby ostatecznie potwierdzić swój udział w zawodach, zawodnik zobligowany jest do odbioru
numeru startowego w biurze zawodów (Karczma Czarna Góra) maksymalnie do 30 minut przed
zawodami.
Oświadczenie
Każdy z uczestników zawodów zobligowany jest do podpisu oświadczenia poświadczającego:
• brak przeciwwskazań do startu w zawodach i uprawiania narciarstwa,
• akceptację zapisów regulaminu.
Sposób przeprowadzenia zawodów
1. Zawody zostaną przeprowadzone zgodnie z Narciarskim Regulaminem Sportowym PZN,
2. O wyniku zawodnika decyduje suma czasów dwóch przejazdów,
3. Organizator zastrzega sobie możliwość do zmienienia ilości przejazdów lub odwołania
zawodów ze względu na panujące warunki atmosferyczne i śniegowe,
4. Start odbywa się według kolejności numerów startowych.
Grupy startowe
1.
2.
3.
4.

Slalom gigant kobiety
Salom gigant mężczyźni
Snowboard kobiety
Snowboard mężczyźni

Nagrody
• Medale (miejsca 1-3)
• Nagrody główne (ufundowane przez Partnera Winter Capital Market Games - BMW)
Biuro, sędziowie i kierownictwo zawodów
Kierownictwo zawodów stanowią organizatorzy i osoby z zewnątrz czuwające nad prawidłowym
przeprowadzeniem konkurencji.

Interpretacja regulaminu
Protesty dotyczące zawodów można składać na piśmie do 15 minut po zakończeniu konkurencji w
biurze zawodów (Karczma Czarna Góra). Opłata za protest wynosi 30 zł. Odwołania i protesty
rozstrzyga jury zawodów.
Program zawodów*
14 marca 2015 r., sobota
08:00 – 09:30 Odbiór numerów startowych (Karczma Czarna Góra)
09:30 – 09:50 Oglądanie trasy slalomu
10:00 – 13:00 Start zawodów - narty, slalom gigant
13:00 – 13:30 Ustawienie trasy slalomu pod snowboard
13:30 – 13:50 Oglądanie trasy slalomu
14:00 – 15:00 Start zawodów - snowboard
20:00 – 02:00 Gala wieczorna, uroczysta dekoracja zwycięzców (Karczma Czarna Góra),
losowanie nagród
*Przedstawiony harmonogram jest ramowym planem zawodów. Godziny startu poszczególnych
kategorii mogą ulec zmianom w zależności od liczby uczestników i przebiegu zawodów.

