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Nazwa zawodów: Puchar Czantorii 

Termin zawodów:  17 stycznia 2009r 

Organizator:  Klub Skialpinistyczny KANDAHAR 

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

Dyrektor zawodów: Marta Nyznar 

Kierownik trasy:  Marcin Zwoliński 

Sędzia krajowy wchodzący w skład jury ze strony organizatora: Jadwiga Kubica- Gomola 

 

Program zawodów:  

17 stycznia 2009 (sobota), 

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

godz. 14:15 - 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- 18.15 - przyjmowanie protestów 

godz. 18.30 - ogłoszenie oficjalnych wyników, rozdanie nagród 

Organizator nie zapewnia noclegów dla zawodników. 

 

Planowana trasa: 

Dolna stacja kolejki linowej – Górna stacja kolejki linowej – nartostrada NR 2 (pętla) 
 
Amatorzy – 4 pętle (ok. 1840m przewyższenia i ok. 17,0km długości),  
                    limit po 3 pętlach 2h 15min 
Amatorki – 3 pętle (ok. 1380m przewyższenia, ok. 12,5km długości), 
                    limit po 2 pętlach 2h 
Amatorzy juniorzy/juniorki – 2 pętle (ok. 920m przewyższenia, ok. 8,5km długości),  
                    limit po 1 pętli 1h 15min 
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Trasa awaryjna na wypadek złych warunków atmosferycznych: 
Dolna stacja kolejki linowej – Górna stacja kolejki linowej – nartostrada NR 1 (pętla) 
 
Amatorzy – 4 pętle (ok. 1840m przewyższenia i ok. 15km długości),  
                    limit po 3 pętlach 2h 15min 
Amatorki – 3 pętle (ok. 1380m przewyższenia, ok. 10,5km długości), 
                    limit po 2 pętlach 2h 
Amatorzy juniorzy/juniorki – 2 pętle (ok. 920m przewyższenia, ok. 7km długości),  
                    limit po 1 pętli 1h 15min 
 

 
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo dostosowania trasy do panujących w 

dniu zawodów warunków śniegowych  
 
 

REGULAMIN ZAWODÓW  
 

WARUNKI KLASYFIKACJI 
§ 1 

W Pucharze Pilska klasyfikowani są wszyscy zawodnicy, którzy ukończyli zawody. Zawodnicy, 
którzy zostali zatrzymani na punkcie kontrolnym ze względu na przekroczony limit czasu 
klasyfikowani się wg kolejności zatrzymania na punkcie kontrolnym. 
 

FORMUŁA ZAWODÓW  
§ 2 

Konkurencja indywidualna, pomiar czasu start-meta, start wspólny  

 

KATEGORIE ZAWODNIKÓW  
§ 3 

Zawodnicy klasyfikowani są w ośmiu kategoriach w zależności od płci i wieku: 

kategoria Juniorki Juniorzy Seniorki Seniorzy Weteranki Weterani Nestorki Nestorzy 
roczniki 1991 i późniejsze 1974- 1990 1959 - 1973 1958 i wcześniejsze 
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1. Zawodnicy powyżej 18 roku życia zobowiązani są do przedstawienia zaświadczenia 
lekarskiego potwierdzającego zdolność do udziału w zawodach w narciarstwie wysokogórskim, a 
w przypadku jego braku podpisują oświadczenie o starcie na własną odpowiedzialność. (podstawa 
prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12.09.2001 Dz. U. Nr 101 Poz. 
1095).  

2. Osoby niepełnoletnie, (które w dniu biegu tj. 17 stycznia 2009 nie osiągnęły pełnoletności) 
zobowiązane są do przedstawienia zgody na udział w zawodach od rodziców lub prawnych 
opiekunów, z ich podpisem i nr PESEL. Warunkiem dopuszczenia ich do startu jest obecność 
rodzica lub opiekuna wraz z dowodem osobistym w momencie wydawania numeru. (podstawa 
prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12.09.2001 Dz. U. Nr 101 Poz. 
1095).  

 

 

SPRZĘT I WYPOSAŻENIE ZAWODNIKÓW  
 

§ 4 
Podstawowe obowiązkowe wyposażenie zawodnika: 

1. Narty  wyposażone w metalowe krawędzie na co najmniej 90% ich długości, o szerokości co 
najmniej 60mm pod butem. Narty musza mieć co najmniej80% wzrostu zawodnika. Wiązania 
muszą umożliwiać ruch pięty podczas podchodzenia. 

2.  Buty musza zakrywać kostkę i posiadać podeszwy typu Vibram lub podobne, przy czym 
podeszwa taka musi zajmować przynajmniej 75% powierzchni stopy, a głębokość bieżnika 
musi wynosić przynajmniej 4mm. Buty musza być przystosowane do zamocowania na nich 
metalowych raków. 

3. Para kijków do narciarstwa alpejskiego lub biegowego. 
4. Para fok. Ze względu na zasady ochrony środowiska nie wolno stosować taśm 

samoprzylepnych i innych środków zwiększających przyczepność lub poślizg fok. 
5. Ubranie dolnej połowy ciała, długie spodnie o rozmiarze odpowiednim dla danego 

zawodnika. Konieczne są co najmniej dwie warstwy ubrania (obydwie z długimi nogawkami: 
jedna z materiału nieprzepuszczalnego dla wiatru. 

6. Ubranie górnej połowy ciała z długimi rękawami o rozmiarze odpowiednim dla danego 
zawodnika. Konieczne są co najmniej trzy warstwy ubrania w tym jedna nieprzepuszczalna dla 
wiatru. 

7. Płachta ratunkowa/folia NRC. 
8. Rękawice chroniące całą rękę do nadgarstka ubrane przez cały czas trwania zawodów. 
9. Okulary lub gogle. 
10. Plecak z możliwością mocowania nart na odcinkach pieszych. 
11. Kask. Dopuszczaly jest kask rowerowy. Żaden kask nie gwarantuje pełnego zabezpieczenia 

przed wszystkimi rodzajami uderzeń. 
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12. Czapka narciarska lub opaska. 
13. Czołówka z zapasem baterii na cały czas trwania zawodów. 
Organizator ma prawo do odrzucenia każdej części ekwipunku, która będzie niewłaściwa lub 

uszkodzona. 
 
 

§ 5 
Wyposażenie dostarczone przez organizatora: 
Numery dla zawodników. Numery dostarczone przez organizatora muszą być noszone w 
miejscach do tego przeznaczonych przez cały czas trwania zawodów (plecak i/lub numer 
samoprzylepny na prawym udzie). Nie wolno ich zwijać ani obcinać. 
 
 
 
 
 
 

ZACHOWANIE ZAWODNIKÓW  

§ 6 

Każdy zawodnik, który zostanie dogoniony musi obowiązkowo i natychmiast ustąpić drogi 
zawodnikowi który mówi: „TRASA”. 

§ 7 

Każdy zawodnik w kłopotach może zrezygnować z dalszego udziału w zawodach ze swojej 
inicjatywy, albo być zdjętym z trasy przez dyrektora zawodów lub jednego z lekarzy 
organizatorów. 
Rezygnacja lub zdjęcie z trasy powinna mieć miejsce na punkcie kontrolnym z wyjątkiem 
okoliczności nadzwyczajnych.  
 

§ 8 

Wszyscy zawodnicy są zobowiązani przyjść z pomocą osobie będącej w niebezpieczeństwie. Jury 
weźmie pod uwagę czas poświęcony na udzielenie pomocy. 
 
 
Wpisowe: 25zł 
 
Kontakt i zgłoszenia: Agnieszka Solik tel: 506-445-500 
formularz zgłoszeniowy na stronie - www.kandahar.miconet.pl  (do 15 stycznia) 
e-mail: kandahar@miconet.pl (do 15 stycznia) 
 
po 15.01.2008 zgłoszenia – 506-445-500 
 


