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XIII PUCHAR PILSKA W SKIALPINIZMIE 

 

Termin zawodów:  23.02.2013r   Biuro zawodów: Schronisko na Hali Miziowej 

Dyrektor zawodów: Marcin Zwoliński   Kierownik trasy: Tomasz Król 

Sędzia główny: Ilona Bratek 

 

Program zawodów: 

22.02.2013 (piątek) 

godz. 16:30 – otwarcie biura zawodów 

godz. 20:00 – odprawa zawodników 

 

23.02.2013 (sobota) 

godz. 9:00 – zakończenie przyjmowania zgłoszeń 

godz. 9:15 – przedstartowa kontrola zawodników 

godz. 9:30 – start zawodników we wszystkich kategoriach 

od godz. 12:00 – posiłek 

godz. 15:30 - wywieszenie wyników  

godz. 15:30 – 15:45 – przyjmowanie protestów  

godz. 16:00 - ogłoszenie oficjalnych wyników, dekoracja zwycięzców i losowanie nagród 

 

Wpisowe:  

 55zł - wpłata na konto do dnia 21.02.2013 (nr konta: 70 2130 0004 2001 0344 8024 0001 wraz z 

podaniem imienia oraz nazwiska zawodnika) – prosimy o wydrukowanie i zabranie ze sobą 

potwierdzenia dokonania przelewu 

 75zł - wpłata (22.02.2013 lub 23.02.2013) w biurze zawodów 

 

Kontakt: Agnieszka Solik: 506-445-500; Marcin Zwoliński: 602-552-969 

     e-mail: kandahar@miconet.pl 

 

Zgłoszenia: http://www.skialp.bgtimesport.pl/puchar-pilska/zgloszenie (do 20.02.2013) i w biurze 

zawodów 
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Wszyscy zawodnicy startują na własna odpowiedzialność podpisując stosowne oświadczenie. Druk 

do pobrania w biurze zawodów. 

 

Nieletni – start za zgodą podpisaną przez rodziców lub opiekunów prawnych. Druk do pobrania w 

biurze zawodów. 

 

Rezerwacja noclegów:  

21/22.02.2013 oraz 22/23.02.2013 mailem na adres: agasolik@gmail.com - należy podać imię i nazwisko, 

adres zameldowania, nr dow.os. i dane kontaktowe (pokoje będą przydzielane odgórnie). Tytuł maila 

”nocleg Puchar Pilska”. 

 

Planowana trasa – team (seniorzy, weterani, nestorzy): 

podejście: Hala Miziowa – Kopiec – zjazd: Hala Cebulowa – końska droga – Hala Szczawiny – podejście 

A: Solisko Miziowe – Hala Miziowa – kopuła szczytowa Pilska – zjazd:  Hala Cebulowa – końska droga – 

Hala Szczawiny – nartostrada nr 5 – podejście B:  Solisko Miziowe – Hala Miziowa – kopuła szczytowa 

Pilska – zjazd:  Hala Cebulowa – końska droga – Hala Szczawiny – podejście: czarna nartostrada – Hala 

Miziowa (meta) 

 

Planowana trasa – single (kadeci, juniorzy) - /trasa bez podejścia nr 2/: 

podejście: Hala Miziowa – Kopiec – zjazd: Hala Cebulowa – końska droga – Hala Szczawiny – podejście 

A: Solisko Miziowe – Hala Miziowa – kopuła szczytowa Pilska – zjazd:  Hala Cebulowa – końska droga – 

Hala Szczawiny– podejście: czarna nartostrada – Hala Miziowa (meta) 

 

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo dostosowania trasy do panujących w dniu zawodów warunków 

śniegowych. 

 

Warunki klasyfikacji: 

Klasyfikacja zespołowa (senior, weteran, nestor), klasyfikacja indywidualna (kadet, junior). W Pucharze 

Pilska klasyfikowane są wszystkie zespoły (zawodnicy), które ukończą zawody.  W klasyfikacji amatorów 

dopuszcza się możliwość skrócenia trasy o podejście B. Zespoły, które opuszczą ten fragment trasy będą 

klasyfikowane po zespołach, które ukończyły całą trasę. Jeżeli sędzia cofnie zespół amatorów z punktu 

kontrolnego, zespół ten będzie klasyfikowany na podstawie czasu z punktu cofnięcia po zespołach, które 

ukończyły całą trasę lub trasę bez podejścia B. 
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Zawodnicy mogą startować w następujących kategoriach: 

kadet/kadetka – rocznik 1993 i młodszy 

senior/seniorka – rocznik 1973 – 1992 

weteran/weteranka – rocznik 1963 – 1972 

nestor/nestorka – rocznik 1962 i wcześniej 

 

Wymogi sprzętowe: 

1. narty muszą posiadać metalowe krawędzie na co najmniej 90% swojej długości oraz mieć szerokość co 

najmniej 60mm pod stopą. Narta musi mieć minimalną długość 160cm dla mężczyzn, 150cm dla kobiet i 

kadetów. Wiązania muszą umożliwiać unoszenie pięty podczas marszu. 

2. buty muszą sięgać ponad kostkę i muszą posiadać podeszwę typu vibram lub podobną na co najmniej 

80% powierzchni stopy. Głębokość bieżnika podeszwy ma wynosić co najmniej 4mm. Do butów musi być 

możliwe przypięcie metalowych raków. 

3. para fok      8. czapka narciarska lub opaska 

4. para kijków      9. rękawiczki 

5. plecak z możliwością zamocowania nart   10. folia NRC 

6. kask       11. Raki 

7. okulary lub gogle 

 

Organizator ma prawo do odrzucenia każdej części ekwipunku, która będzie niewłaściwa lub 

uszkodzona. 


