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Regulamin XV Śląskiej Ligi Dzieci i Młodzieży 
w Narciarstwie Zjazdowym Śląsko-

Beskidzkiego Związku Narciarskiego  
(sezon 2022/23). 

PREAMBUŁA:  

Śląska Liga Dzieci i Młodzieży w Narciarstwie Zjazdowym jest cyklem zawodów w narciarstwie alpejskim. Jest 

organizowana dla młodzieży szkolnej województwa śląskiego przez Śląsko-Beskidzki Związek Narciarski. Ma na 

celu popularyzację oraz podniesienie poziomu sportowego narciarstwa alpejskiego wśród jej uczestników. 

1. TERMINY i OSOBY 

1.1. ORGANIZATOR LIGI. Organizatorem ligi jest stowarzyszenie kultury fizycznej Śląsko-Beskidzki Związek 

Narciarski w Wiśle posiadający siedzibę: 43-470 Wisła, ul. Wyzwolenia 67. 

1.2. KIEROWNIK LIGI (KL), to osoba delegowana przez Organizatora Ligi do prowadzenia działań z nią 

związanych i kierowania całością spraw organizacyjnych Ligi. 

1.3. ADMINISTRATOR LIGI, to osoba wybrana przez Kierownika Ligi do administrowania zasobami 

informatycznymi Ligi w tym również Internetową Witryną Ligi. 

1.4. ZGŁASZAJACY ZAWODNIKÓW DO LIGI (zwani dalej Zgłaszającymi) to kluby narciarskie w rozumieniu Ustawy 

o sporcie (z dnia 25 czerwca 2010 r.) oraz inne osoby prawne i fizyczne zajmujące się szkoleniem narciarskim, 

pod warunkiem posiadania upoważnień wynikających z ich statutów lub pełnomocnictw udzielonych przez 

rodziców zawodników nieletnich, dyrekcje szkół, a także rodziców niezrzeszonych zawodników oraz niezrzeszeni 

zawodnicy pełnoletni spełniający warunki pkt.1.5. 

1.5. ZAWODNICY LIGI (zwani dalej Zawodnikami), to uczniowie szkół podstawowych i średnich podzieleni na 

grupy wiekowe zgodnie z poniższą tabelą: 

Grupa FIS Rok urodzenia 

JUNIOR A (Junior) U21 (2002-2004) 2002 – 2006 

 (Junior Kadet) U18 (2005-2006)  

JUNIOR B (Junior Młodszy) U16 (2007-2008) 2007 – 2008 

JUNIOR C (Młodzik) U14 (2009-2010) 2009 – 2010 

JUNIOR D (Dzieci starsze) U12 (2011-2012) 2011 – 2012 

JUNIOR E (Dzieci) U10 (2013-2014) 2013 – 2014 

JUNIOR F (Dzieci młodsze) U8 (2015-2016) 2015 – 2016 

 

Klasyfikacja dla każdej z grup jest prowadzona osobno dla dziewcząt i chłopców.  

1.6. WITRYNA LIGI to Internetowa witryna bazy danych udostępniona przez Organizatora Ligi jej uczestnikom 

pod adresem: www.liga.beskidy.pl 

1.7. MODERATOR KLUBOWY (zwany dalej Moderatorem) to osoba fizyczna, delegowana przez Zgłaszającego do 

zarządzania jego danymi w Witrynie Ligi. Każdy Zgłaszający upoważnia tylko jednego Moderatora. Moderator 

z upoważnienia Zgłaszającego zarządza danymi Zgłaszającego. Moderatorzy administrują danymi dotyczącymi 

zawodników Zgłaszającego w ramach swoich uprawnień i zgodnie z instrukcjami zawartymi na Witrynie Ligi 

(zapisy do Ligi, zgłoszenia na zawody, wycofanie z zawodów). 

http://www.liga.beskidy.pl/


 
2 

 

Moderatorzy są odpowiedzialni za przekazywanie zawodnikom komunikatów Ligi publikowanych na Witrynie 

Ligi. 

Dla nieletnich zawodników niezrzeszonych, Moderatorami są ich rodzice lub osoby sprawujące nad nimi opiekę. 

1.8. ZAWODY LIGI, to poszczególne edycje zawodów rozgrywane na obiektach narciarskich w ramach cyklu ligi. 

Gospodarz Zawodów, to klub lub inna osoba prawna lub fizyczna organizująca zawody zgodnie z Kalendarzem 

Ligi. Organizator Ligi zleca organizację zawodów Gospodarzowi Zawodów. 

Zawody oraz członków Jury, sędziów i ekipę techniczną ubezpiecza Organizator Ligi. 

Zawody dla kategorii JUNIOR E i JUNIOR F Ligi odbywają się w ramach cyklu „Beskidzkie Nadzieje” i podlegają 

regulaminowi zawodów „Beskidzkie Nadzieje”. Za organizację zawodów odpowiada Organizator cyklu 

„Beskidzkie Nadzieje”. 

1.9. JURY ZAWODÓW nadzoruje przeprowadzenie całych zawodów zgodnie z NRS i zasadami podanymi 

w niniejszym regulaminie. 

 JURY zawodów tworzą:  

1.9.1. KIEROWNIK LIGI (KL), jako przewodniczący (z głosem decydującym). 

1.9.2. DELEGAT TECHNICZNY (DT): wyznaczany przez Kierownika Ligi. 

1.9.3. KIEROWNIK ZAWODÓW (KZ): osoba delegowana przez Gospodarza zawodów do kierowania organizacją 

i przeprowadzeniem zawodów. 

1.9.4. PRZEDSTAWICIEL EKIP (PE): osoba ustawiająca przejazd Slalomu lub Slalomu giganta. 

1.9.5. Gospodarz zawodów jest zobowiązany zapewnić członkom JURY łączność radiową (radiotelefony). 

1.9.6. Zasady działania JURY reguluje NRS, za wyjątkiem odstępstw wskazanych w niniejszym regulaminie. 

1.10. ODPRAWA TECHNICZNA: Zebranie DT, KZ i Kierowników Drużyn, na którym podejmuje się ustalenia istotne 

dla przeprowadzenia zawodów. Odprawa Techniczna obywa się na przed zawodami, nie później niż 30 minut 

przed startem pierwszego zawodnika. 

1.11. KALENDARZ LIGI, to terminarz rozgrywania poszczególnych jej zawodów. 

W kalendarzu LIGI ujęte są wszystkie zawody dla kategorii JUNIOR A – JUNIOR F. Terminy zawodów kategorii 

JUNIOR E i F ustala Organizator cyklu „Beskidzkie Nadzieje” i ujmuje je w kalendarzu cyklu zawodów „Beskidzkie 

Nadzieje”. 

1.12. KIEROWNIK DRUŻYNY, to osoba przyjeżdżająca z zawodnikami Zgłaszającego na zawody, sprawująca nad 

nimi opiekę i reprezentująca ich wobec Kierownika Ligi i JURY Zawodów. 

2. KOMUNIKACJA KIEROWNICTWA i UCZESTNIKÓW LIGI 

2.1. Komunikacja pomiędzy Organizatorem Ligi oraz jego przedstawicielami: Kierownikiem, Administratorem 

Ligi, Uczestnikami Ligi odbywa się za pośrednictwem Witryny Ligi. 

2.2. Wszystkie istotne informacje dotyczące Ligi, a to: Kalendarz Ligi i cyklu Beskidzkie Nadzieje, komunikaty 

o zawodach, zapisy na zawody, zmiany w czasie trwania Ligi, są ogłaszane na Witrynie Ligi. 

Wyniki zawodów kategorii JUNIOR E i F ogłaszane są przez organizatora „Beskidzkich Nadziei” i publikowane na 

stronie LIGI. 
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Klasyfikacja klubowa oraz indywidualna wszystkich kategorii jest prowadzona na stronie LIGI. 

2.3. Bezpośrednia wymiana informacji między uczestnikami LIGI jest możliwa dzięki portalowi FACEBOOK. 

3. ZGŁOSZENIA 

3.1. ZGŁOSZENIA KLUBÓW i NIESTOWARZYSZONYCH do cyklu LIGI. 

Klub mający zamiar uczestniczyć w cyklu zawodów LIGI zgłasza swoje dane ADMINISTRATOROWI LIGI drogą 

mailową na adres znajdujący się na stronie ligi. Po zarejestrowaniu MODERATOR KLUBOWY otrzymuje drogą 

mailową login i hasło dostępu do panelu administracyjnego klubu. Dalsze postępowanie jest analogiczne jak dla 

klubu już zarejestrowanego. Rejestracja klubu oraz zgłoszenie zawodników klubu musi nastąpić do 15 grudnia 

2022 r.1 

Osoby niestowarzyszone mogą brać udział w cyklu zawodów LIGI. Zgłoszenia do cyklu zawodów dokonuje się 

ADMINISTRATOROWI LIGI drogą mailową, najpóźniej 4 dni przed zawodami.  

Przed każdym sezonem należy uaktywnić klub na dany sezon. 

3.2. ZGŁOSZENIE PRZEZ KLUB ZAWODNIKÓW DO UCZESTNICTWA W CYKLU ZAWODÓW LIGI W DANYM SEZONIE. 

3.2.1. Przed każdym sezonem MODERATOR KLUBOWY tworzy lub aktualizuje listę zawodników i ich danych 

i przypisuje ich do aktualnego sezonu poprzez panel dostępu do danych. Dotyczy to również kategorii 

JUNIOR E i F. 

Zgłoszenie zawodników musi nastąpić przed 15 grudnia 2022 r. Po tym terminie można dodać zawodnika do 

listy zawodników klubu (pkt. 3.2.2). 

Całkowitą odpowiedzialność za poprawność wprowadzonych danych ponosi MODERATOR KLUBOWY. 

Jeżeli zawodnik zmienia klub, należy bezwzględnie powiadomić zarządzającego bazą danych. W takim 

przypadku administrator ligi zmienia przynależność klubową zawodnika. 

3.2.2. Dopuszcza się dopisywanie Zawodników w trakcie cyklu, ale nie później niż przed zgłoszeniem do 

konkretnych zawodów. 

3.2.3. Zmiana barw klubowych. 

Przynależność klubową zawodnika ustala się przed sezonem, podczas zgłaszania zawodników do sezonu (do 15 

grudnia 2022 r.). Przynależność klubowa zawodnika jest zgodna ze zgłoszeniem klubu/zawodnika w PZN. Nie 

można zmienić barw klubowych w trakcie sezonu. 

Jeśli zawodnik nie chce reprezentować danego klubu i jego rezygnacja następuje w trakcie sezonu, to jego udział 

w zawodach LIGI jest możliwy jedynie jako „niezrzeszony”. 

3.2.4. Każdy zgłaszany do Ligi zawodnik musi posiadać aktualną legitymację szkolną, ważne badania lekarskie 

oraz aktualne ubezpieczenie NW obejmujące uprawianie sportu wyczynowego. Za posiadanie w/w dokumentów 

odpowiedzialny jest Kierownik Drużyny. 

Kierownik Drużyny jest odpowiedzialny za dostarczenie Organizatorowi LIGI, w formie papierowej, podpisanej 

imiennej zgody rodzica/opiekuna na start dziecka w zawodach, zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz 

zgody na publikację wizerunku (załączniki do Regulaminu). 

Niezrzeszeni, niepełnoletni zawodnicy, muszą przybywać na zawody w towarzystwie rodzica lub osoby 

pełnoletniej posiadającej pisemne upoważnienie do pełnienia opieki nad niepełnoletnim w czasie trwania 

danych zawodów Ligi. Upoważnienie takie musi zawierać deklarację obojga rodziców o znajomości i akceptacji 

niniejszego Regulaminu. Upoważnienie musi być dostępne w trakcie trwania zawodów. 

 
1 Zmiany w stosunku do Regulaminu z 2021/22 są w kolorze czerwonym. 
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3.3. ZGŁOSZENIA DO POSZCZEGÓLNYCH ZAWODÓW LIGI. 

3.3.1. Do poszczególnych zawodów Ligi Zawodnik jest zgłaszany przez MODERATORA KLUBOWEGO. Dotyczy to 

wszystkich kategorii (JUNIOR A – JUNIOR F). 

Termin zamknięcia zgłoszeń jest każdorazowo podawany. 

Zawodnicy niezrzeszeni zgłaszani są drogą mailową na adres ligi w terminach ustalonych dla poszczególnych 

zawodów. 

3.3.2. Po zamknięciu zgłoszeń Administrator Ligi dokonuje losowania i publikuje listę startową. Kierownik 

Drużyny jest zobowiązany posiadać ją w momencie przyjazdu na zawody. 

Po losowaniu Administrator Ligi nie dokonuje żadnych zmian na liście startowej. 

4. KALENDARZ i KONKURENCJE LIGI 

4.1. Kalendarz Ligi jest ogłaszany w Komunikatach na Witrynie Ligi. Terminy i miejsca zawodów umieszczone 

w Kalendarzu Ligi mogą podlegać zmianom. Zawody mogą być: przenoszone (zmiana miejsca), przesuwane 

(zmiana terminu) lub odwoływane z uwagi na warunki atmosferyczne. Informacje na ten temat będą 

przekazywane przez Administratora Ligi w Komunikatach na Witrynie Ligi. 

4.2. Każdy Gospodarz zawodów jest zobowiązany do wyznaczenia Kierownika Zawodów, którego dane 

kontaktowe (adres poczty elektronicznej, numer telefonu komórkowego) będą publikowane na Witrynie Ligi 

w zakładce dotyczącej danych zawodów. Kierownik Zawodów jest zobowiązany do przekazywania na bieżąco 

Administratorowi Ligi wszelkich informacji związanych z organizowanymi zawodami, w tym szczególnie zmian 

miejsca, terminu, czy też odwołania zawodów. Informacje o zmianie miejsca, terminu, czy też odwołaniu 

zawodów muszą być dostarczone Administratorowi Ligi i opublikowane na Witrynie Ligi najpóźniej na 36 godzin 

przed planowanym czasem startu pierwszego zawodnika. 

5. PRZEPROWADZENIE ZAWODÓW 

5.1. Dla zawodów przeprowadzanych w lidze obowiązuje Narciarski Regulamin Sportowy PZN (dalej zwany NRS 

PZN), za wyjątkiem tych postanowień, co do których niniejszy regulamin wprowadza odstępstwa. 

5.2. Zawody Ligi przeprowadzane są w konkurencji Slalom Gigant (GS) lub Slalom (SL) rozgrywanych w jednym 

przejeździe dla grup wiekowych Junior A – Junior D. Możliwe jest przeprowadzenie zawodów w 2 przejazdach. 

Informacja o tym musi być podana w komunikacie zawodów na stronie Ligi. 

Grupy Junior E i F startują w konkurencjach przewidzianych w „Beskidzkich Nadziejach”. W sezonie 2022/2023 

co najmniej dwie edycje zostaną rozegrane w formule zawodów kombi SL / GS – forma techniczna (Art. 608.9.2. 

NRS i dalsze). 

5.3. Regulamin Ligi dopuszcza organizację zawodów na trasach, które mogą nie spełniać parametrów różnicy 

poziomów i długości tras w stosunku do zapisów NRS PZN, ale będą zatwierdzone przez Kierownika Ligii 

i Gospodarza Zawodów. 

5.4. Każde zawody są ogłaszane na Witrynie Ligi. W ogłoszeniu zawodów powinien być zawarty Program 

Minutowy Zawodów, zawierający co najmniej: godzinę Odprawy Technicznej, godzinę startu pierwszego 

zawodnika, orientacyjną godzinę zakończenia zawodów. 

Od momentu ich ogłoszenia do godziny zamknięcia zapisów wskazanej w tym ogłoszeniu Moderatorzy zgłaszają 

swoich zawodników do danych zawodów wykonując procedurę opisaną w punkcie 3.3. 

5.5. Losowanie numerów startowych przez Administratora Ligi odbywa się w grupach wiekowych, po 

zamknięciu zapisów, w terminie podawanym w komunikacie zawodów. 
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5.6. Potwierdzenie zgłoszenia drużyny w Biurze Zawodów przed zawodami. 

Tylko Kierownicy Drużyn potwierdzają zgłoszenie zawodników Zgłaszającego w Biurze Zawodów w czasie 

określonym w komunikacie dotyczącym danych zawodów i dokonują za nich opłaty. Numery startowe są 

wydawane tylko Kierownikowi Drużyny. 

Poza zawodnikami niezrzeszonymi, nie ma możliwości indywidualnego opłacenia startowego i odbioru 

numerów przez poszczególnych zawodników. 

5.7. Oglądanie trasy odbywa się w czasie określonym w komunikacie zawodów, na nartach, ześlizgiem od góry 

do dołu, z założonymi, widocznymi numerami startowymi. 

5.8. W przypadku wypadnięcia z trasy lub upadku zawodnika podczas przejazdu, może on kontynuować 

przejazd, jeśli ma taką wolę i nie doszło do wypięcia obu nart lub kontuzji zawodnika i nie przeszkodzi to 

w przejeździe następnego zawodnika. 

Rezygnację z kontynuowania przejazdu zawodnik zgłasza do najbliższego sędziego bramkowego, na metę lub 

start w miarę posiadanej widoczności. Po rezygnacji zawodnik opuszcza wygrodzoną strefę trasy i zjeżdża 

obok trasy, nie przecinając linii mety. 

W przypadku, gdy inne przyczyny lub działania innych osób uniemożliwią zawodnikowi kontynuowanie 

przejazdu nie z jego winy, to Kierownik Drużyny lub sam zawodnik zgłasza przypadek najbliższemu sędziemu 

bramkowemu, a następnie jednemu z członków JURY. Członek JURY, po konsultacji z pozostałymi członkami 

JURY, kieruje zawodnika do powtórzenia przejazdu. Kontynuowanie przejazdu i przecięcie linii mety wyklucza 

możliwość powtórzenia przejazdu. Zawodnik powtarza przejazd na końcu grupy aktualnie startującej. 

W przypadku, gdy jest to ostatnia grupa w zawodach, zawodnik startuje jako przedostatni. Zasadność 

powtórzenia przejazdu JURY potwierdza w trakcie spotkania na mecie po zakończeniu przejazdu. 

6. PUNKTACJE. 

6.1. PUNKTACJA INDYWIDUALNA zawodników na poszczególnych zawodach: 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV XV 

100 80 60 50 45 40 36 32 29 26 24 22 20 18 16 

XVI XVII XVIII XIX XX XXI XXII XXIII XXIV XXV XXVI XXVII XXVIII XXIX XXX 

15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

Punkty są przyznawane za zajęte miejsce. 

6.2. KOŃCOWA KLASYFIKACJA INDYWIDUALNA 

W sezonie 2022/2023 liczone będą 4 najlepsze wyniki z 5 edycji zawodów LIGI (kat. A-D). W przypadku 

przeprowadzenia mniejszej lub większej ilości zawodów odpowiednio: 5/6,  3/4, 2/3. W końcowej klasyfikacji 

przy równej liczbie uzyskanych punktów przez dwóch lub więcej zawodników zostaną oni sklasyfikowani na tym 

samym miejscu. 

W sezonie 2022/2023 liczone będą 4 najlepsze wyniki z 5 edycji zawodów kat. E-F. W przypadku 

przeprowadzenia mniejszej ilości zawodów odpowiednio:  3/4, 2/3. W końcowej klasyfikacji przy równej liczbie 

uzyskanych punktów przez dwóch lub więcej zawodników zostaną oni sklasyfikowani na tym samym miejscu. 

6.3. KOŃCOWA PUNKTACJA ZESPOŁOWA KLUBÓW i innych organizacji będących Zgłaszającymi: Do klasyfikacji 

liczone będą punkty uzyskane przez zawodniczki i zawodników danego Zgłaszającego plasujących się na 

miejscach od 1 do 15 we wszystkich zawodach Ligi. 

Punkty będą przydzielane za faktycznie zajęte miejsce, bez usuwania wyniku zawodników spoza LIGI lub 

zawodników ze statusem „nie licz do klasyfikacji”. 

6.4. KOŃCOWA PUNKTACJA ZESPOŁOWA SZKÓŁ: 
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Do klasyfikacji liczone będą punkty uzyskane przez zawodniczki i zawodników danej szkoły plasujących się na 

miejscach od 1 do 15 we wszystkich zawodach Ligi.  

6.5. KLASYFIKACJA do Ogólnopolskiego Finału Lig Alpejskich OFLA 2022. 

Na podstawie KOŃCOWEJ KLASYFIKACJI INDYWIDUALNEJ prawo startu w reprezentacji Ligi na OFLA mają 

10 dziewcząt i 10 chłopców z każdej grupy wiekowej z największa ilością punktów, pod warunkiem, że nie są 

zawodnikami niezrzeszonymi i są zawodnikami klubu zrzeszonego w Śląsko-Beskidzkim Związku Narciarskim.  

Jeżeli tak wybrane osoby nie przyjmą powołania, to Kierownik Ligi powołuje następnych wg ilości posiadanych 

punktów. 

Na zawodach OFLA, klub/zawodnik może reprezentować wyłącznie okręg, w którym jest zarejestrowany w PZN. 

Nagrody 

7.1. W KLASYFIKACJI ZAWODÓW LIGI ŚLĄSKIEJ (bez „Beskidzkich Nadziei”): 

Indywidualne: 

miejsca od I do III – Puchar + dyplom; 

miejsca od IV do VI - dyplomy 

7.2. W KLASYFIKACJI KOŃCOWEJ: 

7.2.1. Indywidualne: 

miejsca od I do III – Puchar, dyplom, nagroda rzeczowa. 

miejsca od IV - X - dyplomy. 

7.2.2. Zespołowe dla klubów i szkół: 

miejsca od I do III - Puchar, dyplom. 

miejsca od IV do X - dyplomy. 

8. SPRAWY ORGANIZACYJNE: 

8.1. Sprzęt sportowy – dopuszcza się start w zawodach Ligi na nartach slalomowych lub gigantowych. Układ 

wysokościowy (odległość pomiędzy ślizgiem narty a dolną powierzchnią buta oraz dolną powierzchnią buta 

i osadzeniem pięty w bucie) zgodny z wymogami NRS (50 mm + 43 mm = 93 mm). Za zgodność z tymi 

parametrami odpowiedzialny jest zawodnik, jeśli jest pełnoletni, jeżeli jest niepełnoletni – Kierownik Drużyny lub 

opiekun prawny zawodnika. 

8.2. Do startu dopuszczeni będą wyłącznie zawodnicy w kaskach narciarskich. 

8.3. Odwołania i protesty przyjmuje JURY Zawodów w terminie 15 minut od ogłoszenia wyników nieoficjalnych, 

za kaucją wynoszącą 200,- zł. Za moment ogłoszenia wyników nieoficjalnych uważa się zakończenie wpisów na 

tablicy wyników nieoficjalnych ogłoszone przez Sędziego Głównego. 

8.4. W przypadku złych warunków atmosferycznych (śniegowych) JURY zawodów, mając na uwadze 

bezpieczeństwo dzieci, ma prawo odwołania zawodów w dniu zawodów. 

8.5. W przypadku nie oddania numeru startowego po przejeździe w dniu zawodów, zawodnik jest zobowiązany 

w ciągu 3 dni dostarczyć go do siedziby Śląsko-Beskidzkiego Związku Narciarskiego. 

8.6. W przypadku zagubienia numeru, Zgłaszający zawodnika wpłaca na rzecz Śląsko-Beskidzkiego Związku 

Narciarskiego opłatę w wysokości 100 zł (przy wnoszeniu opłat startowych na następne zawody lub do 7 dni od 

odbycia ostatnich zawodów sezonu). 
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8.7. Zawodnicy zgłoszeni przez dwóch Zgłaszających jednocześnie zostaną zdyskwalifikowani. 

8.8. Zawodnicy biorą udział w zawodach na własną odpowiedzialność i własne ryzyko, ze świadomością, że 

zgłoszenie do zawodów jest jednoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego regulaminu. Zgłoszenie do 

zawodów nie nakłada na organizatora oraz na osoby z nim współpracujące w ramach Ligi obowiązku 

dodatkowego sprawdzania wypełniania jego postanowień przez wszystkich uczestniczących w zawodach Ligi. 

9. OPŁATY 

9.1. Opłata rejestracyjna do Ligi (dotyczy wszystkich zawodników zrzeszonych i niezrzeszonych). 

Wprowadza się jednorazową sezonową opłatę za rejestrację zawodnika na listę uczestników Ligi i nadanie kodu 

w wysokości 40 zł, płatne przez Kierownika Drużyny przed pierwszymi zawodami w sezonie na konto: 

ŚLĄSKO BESKIDZKI ZWIĄZEK NARCIARSKI; UL. WYZWOLENIA 67; 43-460 WISŁA; 

16 1020 1390 0000 6402 0018 1651 (PKOBP Oddział 1 w Bielsku-Białej).  

Po podanym terminie (dot. zawodników dopisanych w trakcie sezonu) opłata rejestracyjna jest wnoszona na 

ręce Skarbnika Ligi lub osoby przez niego delegowanej w godzinach pracy Biura Zawodów. 

Klub zgłaszający zawodników do LIGI otrzyma fakturę. 

9.2. Opłaty startowe jednorazowe dotyczące poszczególnych zawodów. 

Opłaty będą wpłacane w gotówce przez Kierownika Drużyny przy wydawaniu numerów startowych za 

pokwitowaniem KP na ręce Skarbnika Ligi lub osoby przez niego delegowanej w godzinach pracy Biura 

Zawodów. 

Wysokość opłaty: 60 zł. 

10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE. 

10.1. Uczestnik i zawodnik przyjmują do wiadomości, że należy przestrzegać zarządzeń służb porządkowych oraz 

warunków regulaminu. Brak znajomości regulaminu nie będzie uznawany jako wytłumaczenie braku jego 

stosowania. 

10.2. Każdy zawodnik, który zrezygnuje z udziału w zawodach w trakcie ich trwania powinien bezzwłocznie 

zgłosić ten fakt obsłudze technicznej będącej na trasie zawodów lub członkom JURY na trasie lub w Biurze 

Zawodów. W tym przypadku nie zwraca się opłaty startowej. 

10.3. Organizator Ligi nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zaginione w trakcie trwania zawodów. 

Organizator i wszystkie osoby z nim współpracujące, a także osoby związane z przeprowadzeniem i organizacją 

Ligi nie ponoszą odpowiedzialności względem uczestników za wypadki, ewentualne kolizje, szkody osobowe, 

rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po zawodach, a spowodowane zostaną przez ich 

uczestników. 

10.4. Uczestnik i zawodnik wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Administratora Ligii 

wyłącznie na potrzeby LIGI (załącznik). 

10.5. Uczestnik wyraża zgodę, aby zdjęcia, nagrania filmowe oraz wywiady z jego osobą, a także wyniki z jego 

danymi osobowymi mogły być wykorzystane przez prasę, radio i telewizję, a także w celach marketingowych 

Organizatora Ligi i sponsorów (załącznik). 

10.6. Organizator zastrzega sobie prawo do interpretacji niniejszego regulaminu oraz do wprowadzania 

uzasadnionych zmian w dowolnym momencie. Zmiany będą ogłaszane na Witrynie Ligii i jako komunikaty 

rozsyłane poczta elektroniczną do zarejestrowanych na niej Moderatorów. 

Wisła, 9 września 2022 r. 
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Załączniki 

 
1. Zgoda rodzica/opiekuna prawnego* na uczestnictwo dziecka/podopiecznego** w zawodach. 

(do pobrania na stronie LIGI w Dokumentach). 
2. Zgoda na publikację wizerunku w zawodach. 

(do pobrania na stronie LIGI w Dokumentach). 


