
 

 

POLONIJNE MISTRZOSTWA LEKARZY                                 

W NARCIARSTWIE ALPEJSKIM 
 

 

REGULAMIN 
 

 
&1 

Polonijne Mistrzostwa Lekarzy w Narciarstwie Alpejskim s¹ dorocznymi amatorskimi 

zawodami narciarskimi dla lekarzy i ich rodzin. 

 

&2 

Organizatorem Mistrzostw jest Klub Sportowy (KS) „Bronek” Zwi¹zku Lekarzy 

Polskich (ZLP) w Chicago. Patronat mog¹ sprawowaæ organizacje polonijne, urzêdy oraz 

firmy pañstwowe i prywatne. 

 

&3 

Celem zawodów jest upowszechnianie jazdy na nartach, propagowanie zdrowego, 

sportowego stylu ¿ycia, podtrzymywanie i nawi¹zywanie wiêzi kole¿eñskich, 

kontynuowanie tradycji mistrzostw oraz pog³êbianie wiedzy fachowej poprzez dyskusje, 

prelekcje i wyk³ady. 

 

&4 

Prawo startu w zawodach maj¹ lekarze medycyny, stomatologii, weterynarii oraz 

farmacji, którzy ukoñczyli studia lekarskie w Polsce lub za granic¹ i maj¹ polskie 

pochodzenie. Prawo startu maj¹ równie¿ cz³onkowie rodzin lekarskich. Przed zawodami 

ka¿dy z uczestników winien uiœciæ oznaczon¹ kwotê pieniê¿n¹ (wpisowe). Aktywni 

członkowie ZLP otrzymuj¹ 20% zni¿kê. 

 

&5 

Zawody odbywaj¹ siê w klasyfikacji indywidualnej w grupach: pañ,  panów, rodzin i 

dzieci. Prowadzona jest tak¿e klasyfikacja rodzinna, w której sumuje siê najlepsze czasy 

przejazdów dwóch osób (mo¿e to byæ: ma³¿eñstwo, rodzic z dzieckiem albo rodzeñstwo, 

gdzie jedna osoba z pary jest lekarzem).  Zgodnie z regulaminem, wujkowie, stryjkowie, 

siostrzeñcy i osoby o dalszym stopniu pokrewieñstwa nie stanowi¹ rodziny. 
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&6 

Zawody s¹ rozgrywane zgodnie z przepisami Polskiego Zwi¹zku Narciarskiego (PZN) 

dostosowanymi do potrzeb naszego Klubu. Przewiduje siê trzy przejazdy slalomu, z 

których suma dwóch najlepszych czasów stanowi o koñcowym wyniku. W przypadku 

złych warunków œniegowych albo technicznych mog¹ odbyæ siê tylko dwa przejazdy. 

 

&7 

Kolejnoœæ startu zawodników nastêpuje wg kolejnoœci zapisów. Kolejnoœæ startu grup 

jest nastêpuj¹ca: dzieci, panie, panowie i rodziny. 

 

&8 

Miejscem mistrzostw jest Wilmot Mountain w stanie Wisconsin.  

 

&9 

Termin zawodów jest podawany do wiadomoœci w specjalnym komunikacie oraz w 

œrodkach masowego przekazu (z uwagi na warunki œniegowe i techniczne miejsce oraz 

termin mog¹ ulegaæ zmianie). Dowiedzenie siê o terminie oraz miejscu Mistrzostw 

nale¿y do obowi¹zku uczestnika zawodów. 

 

                                                                     &10 

Ka¿dy uczestnik imprezy ma prawo wniesienia protestu. Pisemne protesty nale¿y 

dostarczyæ do organizatora w trakcie zawodów albo bezpoœrednio po ich zakoñczeniu. 

Protest zostanie rozpatrzony, je¿eli zostanie z³o¿ony na piœmie w ci¹gu 15 minut po 

zakoñczeniu zawodów oraz wp³acona zostanie kaucja w wysokoœci 30 dolarów (w 

przypadku odrzucenia protestu kaucja nie podlega zwrotowi). 

 

&11 

Ka¿dy uczestnik podpisuje oœwiadczenie, ¿e startuje na własn¹ odpowiedzialnoœæ i w 

razie kontuzji lub wypadku nie bêdzie roœciæ ¿adnych pretensji do organizatorów, 

patronów, sponsorów, miejsca zawodów itp. 

 

&12 

Zakoñczenie mistrzostw, og³oszenie wyników i rozdanie trofeów odbywa siê 

bezpoœrednio po zawodach. Organizator przewiduje puchary, medale oraz dyplomy dla 

zwyciêzców w poszczególnych grupach (1-3 miejsce). 

 

&13 

Organizator zastrzega sobie prawo ostatecznego roztrzygania pytañ dotycz¹cych 

niniejszego regulaminu. 

 

 
Opracował oraz uaktualnił 

dr Bronisław Orawiec 

Chicago, 4 stycznia 2010 

Zatwierdzone przez KS „Bronek”  

oraz Zarz¹d ZLP w Chicago 

6 stycznia 2010 


