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REGULAMIN  
Warszawska Olimpiada Młodzieży 

 
Mistrzostwa Warszawy Juniorów 
Mistrzostwa Warszawy Juniorów Młodszych 
Mistrzostwa Warszawy Młodzików 
Mistrzostwa Warszawy Dzieci 

 
w narciarstwie alpejskim 

  
1. ORGANIZATORZY: 

 
Szkolny Związek Sportowy 

Warszawski Okręgowy Związek Narciarski 

Warszawski Klub Narciarski 
Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA Szczęśliwice 

    
2. CEL ZAWODÓW:  

 

a) popularyzacja i upowszechnianie sportu, 
b) rozszerzanie zasięgu sportu młodzieżowego szczególnie w dyscyplinach olimpijskich, 

c) rozwój dyscyplin sportu, 
d) coroczne, wielostopniowe współzawodnictwo umożliwiające dokonywanie analizy pracy     

      w poszczególnych dyscyplinach sportu, klubach i dzielnicach Warszawy.  
 

3. UCZESTNICTWO: 

 
    W zawodach mogą uczestniczyć zawodnicy i zawodniczki będący członkami klubów sportowych 

    lub stowarzyszeń kultury fizycznej, oraz osoby niezrzeszone.     
    Każdy zawodnik ma prawu startu w każdej konkurencji dedykowanej dla danej grupy wiekowej. 

    Zawody organizowane są w następujących kategoriach (z podziałem na dziewczęta i chłopców): 

 
· Dzieci   (roczniki 2011-2010), 

· Młodzik   (roczniki 2009-2008), 
· Junior Młodszy  (roczniki 2007-2006), 

· Junior    (roczniki 2005-2001). 
 

4. KONKURENCJE: 

 
a) Mistrzostwa Warszawy Dzieci: (2011- 2010) 

· GIGANT     1 lub 2 przejazdy, 
· KOMBI RACE     1 lub 2 przejazdy. 

 

      b) Mistrzostwa Warszawy Juniorów, Juniorów Młodszych, Młodzików: 
· SLALOM    1 lub 2 przejazdy, 

· SLALOM CARVINGOWY   1 lub 2 przejazdy, 
 

 

http://www.wozn.org/
http://www.wkn.pl/
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· GIGANT     1 lub 2 przejazdy, 

· KOMBINACJA     gigant + slalom. 
 

 

5. SPOSÓB PRZEPROWADZENIA ZAWODÓW: 
 

 Zawody zostaną przeprowadzone w oparciu o niniejszy regulamin. 
 Kolejność rozegrania konkurencji:  

  
 Piątek 03.12.2021 

 Slalom   - młodzik, junior młodszy, junior, 

Slalom carvingowy  - młodzik, junior młodszy, junior, 
 

Sobota 04.12.2021 
 Gigant   - dzieci, młodzik, junior młodszy, junior, 

 Kombi Race   - dzieci. 

 
      Kolejność startu – we wszystkich konkurencjach ( slalom, slalom carvingowy, gigant, kombi  

     race) - wg kolejności na listach startowych. 
 

     Zawodnik spóźniony na start może być decyzją Sędziego Głównego zawodów dopuszczony do 
     przejazdu na końcu swojej grupy wiekowej. 

 

6. KLASYFIKACJA: 
 

Zawodnicy będą klasyfikowani w każdej konkurencji, w której wystartują i którą prawidłowo 
ukończą. 

W przypadku rozegrania dwóch przejazdów do klasyfikacji liczy się suma czasów uzyskanych w 

dwóch przejazdach. 
Do kombinacji liczy się suma czasów uzyskanych w pierwszych przejazdach giganta i slalomu. 

 
7. NAGRODY: 

 

    W każdej z grup wiekowych zostaną przyznane medale za zajęcie miejsc 1-3 oraz dyplomy do    
    miejsca 6 z podziałem na dziewczęta i chłopców.  

  
8. RYZYKO START 

     
    Każdy uczestnik bierze udział w zawodach na własne ryzyko i odpowiedzialność. Wszyscy    

    uczestnicy winni być ubezpieczeni od nieszczęśliwych wypadków oraz posiadać aktualne badania    

    lekarskie. Wszyscy uczestnicy zobowiązani są startować w kasku narciarskim na bezpiecznym 
    sprzęcie sportowym. 

 
9. OPŁATA ZA NIEZWRÓCONY NUMER STARTOWY: 

      

   Za każdy niezwrócony numer startowy Organizatorzy naliczą opłatę w wysokości 100 zł. 
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10. SPRAWY ORGANIZACYJNE: 
       

      Odwołania i protesty Biuro Zawodów przyjmuje w terminie 15 minut od wywieszenia wyników 

na tablicy wyników – wg NRS – za kaucją wynoszącą 50 zł. 
      W przypadku złych warunków atmosferycznych Organizator ma prawo odwołania zawodów w 

dniu poprzedzającym, a nawet w dniu zawodów, mając na uwadze bezpieczeństwo. 
 

11. ZMIANY W REGULAMINIE: 

 
     Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian treści regulaminu. 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

Projekt współfinansuje m.st. Warszawa 

 
 


