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XXXIX Otwarte Mistrzostwa Warszawy 2019
REGULAMIN
1. Zasady ogólne
1.1. Organizatorem XXXIX Otwartych Mistrzostw Warszawy jest Warszawski Klub
Narciarski.
1.2. Zawody będą rozgrywane pod patronatem Warszawskiego Okręgowego Związku
Narciarskiego.
2. Cel zawodów
2.1. Celem zawodów jest popularyzacja sportu rodzinnego, upowszechnianie aktywnego
wypoczynku na nartach.
3. Warunki uczestnictwa
3.1. Prawo startu w zawodach mają osoby zameldowane na stałe lub czasowo w
województwie mazowieckim, zarówno zrzeszeni w klubach jak i niezrzeszeni.
3.2. Organizator zastrzega sobie prawo do dopuszczenia do zawodów mieszkańców innych
województw lub krajów.
3.3. Organizator dopuszcza do zawodów wyłącznie osoby, które opłaciły opłatę startową.
3.4. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia danej osoby z grona startujących.
3.5. Wysokość opłaty startowej ustala organizator i podaje ją w komunikacie.
3.6. Wszyscy zawodnicy startują na własną odpowiedzialność. Wszyscy uczestnicy winni być
ubezpieczeni od nieszczęśliwych wypadków.
4. Zasady rozgrywania zawodów
4.1. Dla grup I - VI zostanie rozegrany 1 przejazd slalomu giganta, dla grup VII - XX zostaną
rozegrane 2 przejazdy slalomu giganta. Organizator zastrzega sobie prawo rozegrania
tylko jednego przejazdu.
4.2. Zawody będą rozgrywane zgodnie z zasadą FAIR PLAY.
4.3. Nadrzędną zasadą jest bezpieczeństwo startujących i osób towarzyszących.
4.4. Zawody będą rozgrywane zgodnie z informacjami zawartymi w niniejszym regulaminie i
w komunikatach wydawanych przez organizatora.
4.5 W przypadku wypadnięcia z trasy lub upadku zawodnik może kontynuować przejazd, jeśli
nie doszło do zatrzymania zawodnika lub konieczności zapinania nart (dotyczy grup VII XX).
5. Klasyfikacja
5.1. Indywidualna w grupach wiekowych.
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6. Grupy wiekowe (startowe)
6.1. Zawody rozgrywane będą w dziesięciu kategoriach wiekowych z podziałem na grupę
kobiet i mężczyzn wg poniższej tabeli:
Lp

Kategoria

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Dzieci młodsze
Dzieci
Dzieci starsze
Młodzik
Junior młodszy
Junior/Senior
Senior
Senior
Senior
Senior

Kobiety
I
III
V
VII
IX
XI
XIII
XV
XVII
XIX

Grupa
Mężczyźni
II
IV
VI
VIII
X
XII
XIV
XVI
XVIII
XX

lat
2011 i młodsi
2009 -2010
2007 - 2008
2005 - 2006
2003 - 2004
1984 - 2002
1974 - 1983
1964 - 1973
1954 - 1963
1953 - starsi

Jeżeli liczba uczestników zgłoszonych do którejkolwiek z grup I - XVIII będzie mniejsza niż 3
zawodników, zostaną oni dołączeni do grupy starszej.
Jeżeli liczba uczestników zgłoszonych do którejkolwiek z grup XIX - XX będzie mniejsza niż
3 zawodników, zostaną oni dołączeni do grupy młodszej.
7. Kolejność startu
7.1. Kolejność startu grup: I, II, III, IV, V, VI, XIX, XX, XVII, XVII, XV, XVI, XII, XIV, VII,
VIII, IX, X, XI, XII.
7.2. W ramach grupy Zawodnicy startują w kolejności zgodnej z listą startową utworzoną
według następujących zasad:
a) do pierwszego przejazdu: kolejność wg numerów startowych wylosowanych wg
następującego klucza:
- pierwsza 15 z klasyfikacji LIGI MOZN
- zawodnicy z MPP
- pozostali zawodnicy z klasyfikacji ligi MOZN i zgłoszeni dodatkowo do Otwartych
Mistrzostw Warszawy
b) do drugiego przejazdu: kolejność wg czasów uzyskanych w pierwszym przejeździe, przy
czym Zawodnik, który osiągnął 15-ty czas w grupie, jedzie jako pierwszy, Zawodnik,
który osiągnął najlepszy czas w grupie jedzie jako 15-ty, pozostali według czasów od
najlepszego do najgorszego.
7.3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany kolejności startu grup.
8. Ustalenie wyników
8.1. W przypadku rozegrania jednego przejazdu kolejność jest ustalana na podstawie czasów
w nim osiągniętych.
8.2. W przypadku rozegrania dwóch przejazdów liczy się łączny czas z obu przejazdów.
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11. Nagrody
11.1. Zawodnicy, którzy w poszczególnych grupach zajęli miejsca 1 - 3 otrzymują pamiątkowe
medale.
11.2. Zawodnicy, którzy w poszczególnych grupach zajęli miejsca 1 - 6 otrzymują pamiątkowe
dyplomy.
11.3. Nagrody rzeczowe będą przyznawane według zasad ustalonych przez sponsorów i
organizatora. Zasady te ogłoszone są w komunikatach wydawanych przez organizatora.
11.4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian zasad opisanych w pkt. 11.1-11.3.
12. Komunikaty
12.1. Interpretacja niniejszego regulaminu leży w gestii organizatora.
12.2. Komunikaty dotyczące zawodów wydaje organizator.
12.3. Biuro zawodów znajduje się na stałe w siedzibie organizatora, a w czasie rozgrywania
eliminacji w miejscu podanym w komunikacie.
12.4. Informacje dotyczące Otwartych Mistrzostw Warszawy oraz wyniki zamieszczane są w
Biurze zawodów, na stronie internetowej organizatora www.wkn.pl

Warszawa, 10.01.2019

