
GRAND PRIX SZCZYRKU 2018 - REGULAMIN 

1. Organizatorem cyklu imprez Grand Prix Szczyrku 2017 jest Biuro Konferencyjno-

Turystyczne KAMELEON Patrycja Styrna, ul. Cicha 16, 43-370 Szczyrk, NIP: 547-135-52-

02. 

 

2. Partnerami są: Miejski Ośrodek Kultury, Promocji i informacji im. Jana Więzika w 

Szczyrku oraz ośrodki narciarskie: Centralny Ośrodek Sportu OPO Szczyrk, Szczyrk 

Mountain Resort oraz Beskid Sport Arena. 

 

3. Grand Prix Szczyrku obejmuje cykl trzech zawodów slalomowych w narciarstwie oraz 

snowboardzie. 

 

4. W ramach każdych zawodów odbędzie się 1 przejazd slalomu giganta, z podziałem na 

trasę dla dzieci oraz młodzieży i dorosłych. 

 

5. Terminy i miejsca poszczególnych zawodów: 

- Beskid Sport Arena – 2.03.2018 

- Szczyrk Mountain Resort – 09.03.2018 

- Centralny Ośrodek Sportu Skrzyczne – 16.03.2018 

 

Podczas zawodów w dniu 16.03.2018 odbędzie się również rozdanie nagród Wielkiego 

Finału dla uczestników, którzy wzięli udział w trzech edycjach i uzyskali największą 

ilość punktów klasyfikacji generalnej.  

 

6. W ramach Wielkiego Finału przewidujemy miejsca ex aequo dla osób z tą samą ilością 

punktów, zajmujących miejsca 1-3 na podium. 

 

7. W zawodach może wziąć udział każdy bez względu na wiek kto zapoznał się z 

niniejszym regulaminem i może zostać zaliczony do kategorii wiekowej. 

 



8. Zawody Zimowe Grand Prix Szczyrku przeznaczone są dla amatorów , zawodników po 

okresie karencji a także dla zawodników z licencją będących uczniami szkół 

podstawowych i gimnazjów. Karencja zawodnicza ustalana jest na 2 lata. 

 

9. Osoby niepełnoletnie zobowiązane są pojawić się w biurze zawodów z opiekunem lub 

posiadać zgodę opiekuna na udział w zawodach. 

 

10.  Warunkiem dopuszczenia do zawodów jest posiadanie kasku narciarskiego oraz 

sprawdzonego sprzętu.  

 

11.  Uczestnicy we własnym zakresie ponoszą koszty skipassów bądź pojedynczych 

wjazdów w danym ośrodku narciarskim. 

 

12.  Biuro zawodów na poszczególnych stokach czynne będzie od godz. 16:00 w 

przypadku imprez rozpoczynających się o godz. 18:00/18:30 oraz od godz. 8:00 przy 

imprezach startujących o 10:00.  

 

13.  Wymagany jest start w 3 zawodach cyklu, jeżeli uczestnik chce wziąć udział w 

klasyfikacji generalnej Wielkiego Finału.  

 

14.  Wpisowe: 

- dzieci do lat 16 (rocznik 2002 i młodsi) – 20 zł online, na miejscu 40 zł,  

- młodzież powyżej 16 lat i dorośli (rocznik 2001 i starsi) – 40 zł online, 60 zł na 

miejscu. 

 

15.  Zapisy online możliwe są do godz. 10:00 dnia poprzedzającego zawody w przypadku 

imprezy rozpoczynającej się w piątek o godz. 10:00, oraz do godz. 17:00 dnia 

poprzedzającego zawody w przypadku imprezy rozpoczynającej się w piątek o godz. 

18:00/18:30. 

 

16.  Zapisy na stoku możliwe są do godz. 9:00 (start imprezy o 10:00) , 17:00 (start 

imprezy o 18:00) lub 17:30 (start imprezy o 18:30).  

 



17. Kategorie wiekowe 

I Snowboardowy slalom gigant  

3 kategorie wiekowe z podziałem „kobiety”, „mężczyźni”: 

A do 18 lat, a więc do rocznika 2000 włącznie 

B od 19 - 35 lat, a więc od rocznika 1999 włącznie do rocznika 1983 włącznie 

C od 36 lat, a więc od rocznika 1982  i więcej 

II Narciarski slalom gigant 

8 kategorii wiekowych z podziałem „kobiety”, „mężczyźni” 

A do 8 lat - do rocznika 2010 włącznie i młodsze 

B 9 - 10 lat - roczniki 2009, 2008 

C 11-12 lat - roczniki 2007, 2006 

D 13 - 15 lat - roczniki 2005, 2004, 2003 

E 16 - 19 lat - roczniki 2002, 2001, 2000, 99 

F 20 - 35 lat - roczniki od 1998 (włącznie) do 1983 (włącznie) 

G 36 - 49 lat - roczniki 1982 (włącznie) do 1969 (włącznie) 

H od 50 i więcej - roczniki 1968 (włącznie) i więcej 

 

18.  W każdym cyklu zawodów organizator przewiduje maksymalną ilość uczestników - 

150 osób. 

 

19.  Dla 3 najlepszych zawodników w danej kategorii podczas każdej z 3 imprez, 

Organizatorzy przewidzieli medale i nagrody rzeczowe, a dla pierwszej 6-tki dyplomy 

uczestnictwa.  

 

20.  Nagrody rzeczowe oraz puchary przewidziano dla 3 najlepszych zawodników w każdej 

kategorii wiekowej Wielkiego Finału. Organizatorzy przewidują miejsca ex aequo dla 

osób z tą samą ilością punktów, zajmujących miejsca 1-3 na podium. 

 

21.  Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w kategoriach wiekowych w przypadku 

małej frekwencji w obrębie danej grupy.  

 



22.  Organizatorzy zawodów nie ponoszą odpowiedzialności z tytułu następstw 

nieszczęśliwych wypadków, podczas jakiegokolwiek etapu zawodów. Zawodników 

obowiązuje we własnym zakresie ubezpieczenie NW. 

 

23.  Każdy uczestnik zobowiązany jest do szczególnej dbałości o bezpieczeństwo podczas 

każdego z etapów zawodów. 

 

24.  Jeśli warunki pogodowe utrudnią lub nie pozwolą na rozegranie zawodów w 

planowanym terminie, Organizator może dokonać zmian w programie zawodów lub 

przesunąć ich termin. 

 

25.  Wszystkie sporne kwestie nie objęte niniejszym regulaminem będą rozstrzygane przez 

Organizatora zawodów. 

 

26.  Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym regulaminie.  


