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V Puchar Czantorii im. Kuby Soińskiego 

 

Termin zawodów:  14 stycznia 2012r 

Organizator: Klub Skialpinistyczny KANDAHAR 

Biuro zawodów: Dolna stacja kolei linowej na Czantorię – Ustroń Polana 

Dyrektor zawodów:Marta Nyznar-Zwolińska 

Kierownik trasy: Andrzej Konior 

Sędzia krajowy wchodzący w skład jury ze strony organizatora: Marcin Zwoliński 

 

Program zawodów:  

14 stycznia 2012 (sobota), 

godz. 12:00 – 14:00 - zapisy na zawody  

godz. 14:05 - odprawa zawodników 

godz. 14:30 - kontrola sprzętu 

godz. 15:00 - start zawodników we wszystkich kategoriach  

od godz. 15.30 - posiłek 

godz. 17.45- wywieszenie wyników  

godz. 17.45- 18.00 - przyjmowanie protestów 

godz. 18.15 - ogłoszenie oficjalnych wyników, rozdanie nagród 

 

Wpisowe:  50zł (wpłata na konto - 70 2130 0004 2001 0344 8024 0001 wraz z podaniem imienia      

        i nazwiska do 12.01.2012) 

        70zł (wpłata w biurze zawodów) 

 

Zgłoszenia: www.skialp.blks.pl  (zamknięcie rejestracji internetowej 12.01.2012 o godz. 19.00, 

                    po tym terminie zgłoszenia w biurze zawodów) 

 

Kontakt:  Marcin Zwoliński, kom. 602 552 969 

       e-mail: kandahar@miconet.pl 
 

 

 

http://www.skialp.blks.pl/
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Planowana trasa: 

Dolna stacja kolejki linowej – Górna stacja kolejki linowej – nartostrada NR 2 (pętla) 

 

Kadetki, Kadeci, Nestorki, Nestorzy – 2 pętle (ok. 920m przewyższenia i ok. 8,5km długości) 

Seniorki, Seniorzy, Weteranki, Weterani – 3 pętle (ok. 1380m przewyższenia, ok. 12,5km 

długości) 

limit czasowy (dla idących 3 pętle) – 2 pętle do 1 godz. 30 min. 

 

 

Trasa awaryjna na wypadek złych warunków atmosferycznych: 

Dolna stacja kolejki linowej – Górna stacja kolejki linowej – nartostrada NR 1 (pętla) 

 

Kadetki, Kadeci, Nestorki, Nestorzy – 2 pętle (ok. 920m przewyższenia i ok. 7km długości) 

Seniorki, Seniorzy, Weteranki, Weterani  – 3 pętle (ok. 1380m przewyższenia, ok. 10,5km 

długości) 

limit czasowy (dla idących 3 pętle) – 2 pętle do 1 godz. 30 min. 

 

 

Warunki klasyfikacji 
W Pucharze Czantorii klasyfikowany jest każdy zawodnik, który ukończy przynajmniej 

jedną pętlę. Zawodnicy z mniejszą ilością pętli będą klasyfikowani po zawodnikach                

z większą ilością pętli. Każdy wynik liczy się do klasyfikacji generalnej Pucharu Polski 

Amatorów. 
 

Wszyscy zawodnicy startują na własna odpowiedzialność podpisując stosowne oświadczenie. 

(do pobrania na stronie) 
 

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

pobrania na stronie. 

 
 

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo dostosowania trasy do panujących w 

dniu zawodów warunków śniegowych  
 

 

 

Zawodnicy mogą startować w następujących kategoriach: 
kadet/kadetka – rocznik 1992 i młodszy 

senior/seniorka – rocznik 1972 – 1991 

weteran/weteranka – rocznik 1962 – 1971 

nestor/nestorka – rocznik 1961 i wcześniej 
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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 długość równą co najmniej 80% wzrostu 

zawodnika. 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 

4. para kijków 

5. plecak z możliwością zamocowania nart  

5. kask (dopuszczalny wspinaczkowy lub rowerowy) 

6. czapka narciarska lub opaska 

7. rękawiczki 

8. folia NRC 

9. czołówka z zapasem baterii na cały czas trwania zawodów. 

 

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

uszkodzona. 
 


