
 
 
 

 

XVII Zawody Narciarskie o Puchar Związku Banków Polskich 

 Szczyrk, 1-3 marca 2019 r. 

 

REGULAMIN ZAWODÓW  

 

§1 CEL ZAWODÓW 

1. Popularyzacja narciarstwa alpejskiego w środowisku pracowników instytucji bankowych, 

zrzeszonych w Związku Banków Polskich. 

2. Wyłonienie najlepszych narciarzy i snowboardzistów - zawodniczek i zawodników w środowisku 

bankowym. 

3. Integracja środowiska pracowników bankowości oraz propagowanie zasady fair-play w sportowej 

rywalizacji. 

§2 ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE 

1. Zawody zostaną rozegrane w dniach 1-3 marca 2019 roku w Szczyrku. 

2. Zawody zostaną rozegrane w kategorii slalom gigant. 

3. W ramach zawodów zostaną rozegrane dwa przejazdy po dwóch różnych ustawieniach trasy. 

4. Start do pierwszego przejazdu planowany jest na godzinę 1015. 

5. W przypadku złych warunków atmosferycznych organizator zastrzega możliwość wyłonienia 

klasyfikacji końcowej po rozegraniu jednego przejazdu. 

6. Organizatorem XVII Zawodów Narciarskich o Puchar ZBP jest Klub Bankowca Związku Banków 

Polskich, producentem wykonawczym – wyznaczona firma specjalizująca się w realizacji zawodów 

sportowych. 

7. Organizator powołuje Komisję Sędziowską. Komisja Sędziowska ma głos ostateczny we wszystkich 

kwestiach sportowych związanych z zawodami, w tym także ma prawo rozstrzygać spory oraz wszelkie 

protesty. 

§3 ZASADY UCZESTNICTWA 

1. W zawodach udział biorą prezesi, członkowie zarządów oraz kadra zarządzająca banków i instytucji 

międzybankowych. Zaproszenie do udziału w zawodach jest powszechnie nieodstępne. 

2. Organizator zawodów może wyrazić zgodę na udział w zawodach osób z firm i instytucji 

współpracujących ze środowiskiem bankowym. 

  



 
 
 

3. Warunkiem dopuszczenia do zawodów jest przedłożenie organizatorowi następujących 

dokumentów, w trakcie rejestracji zawodników: 

a) dowolny dokument potwierdzający tożsamość, 

b) dowód wpłaty wpisowego za udział w zawodach, 

c) dokładnie wypełnione zgłoszenie ostateczne – indywidualne oświadczenie o stanie zdrowia 

pozwalającym na udział w zawodach. 

§4 KOLEJNOŚĆ STARTOWA 

1. Kolejność startu w obu przejazdach odbędzie się w kategorii narciarzy i snowboardzistów według 

następującego schematu: 

Narciarze: 

a. klasyfikacja dzieci 

b. klasyfikacja kobiet – bankowcy 

c. klasyfikacja mężczyzn - bankowcy 

d. klasyfikacja - przyjaciele kobiety 

e. klasyfikacja – przyjaciele mężczyźni 

Snowboardziści: 

a. Klasyfikacja mieszana 

Klasyfikacja końcowa uwzględniająca dalszy podział na podgrupy wiekowe zostanie sporządzona przez 

organizatora po analizie przesłanych zgłoszeń. 

2. Do pierwszego przejazdu zawodnicy startują zgodnie z kolejnością wylosowanych numerów 

startowych 

3. Drugi przejazd zostanie rozegrany na podstawie wyników z pierwszego przejazdu; 

- pierwszych 5 zawodników w poszczególnych klasyfikacjach wystartuje w odwróconej kolejności 

wg uzyskanych czasów, 

- pozostali zawodnicy w poszczególnych klasyfikacjach wystartują wg uzyskanych czasów                             

w pierwszym przejeździe. 

4. Numery startowe są rozlosowane w jawnym losowaniu spośród zgłoszonych zawodników na 

odprawie w dniu poprzedzającym rozegranie zawodów. 

§5 NAGRODY 

1. Sponsorami nagród Zawodów Narciarskich o Puchar Prezesa ZBP jest Klub Bankowca Związek 

Banków Polskich oraz/lub firmy sponsorskie. 

2. Zestawienie nagród: 

pierwsze trzy miejsca w poszczególnych klasyfikacjach indywidualnych: 

- dyplomy, puchary, medale, nagrody rzeczowe. 



 
 
 

§6 ZASADY FINANSOWANIA 

1. Zawody Narciarskie o Puchar Prezesa ZBP finansowane są: 

a. ze środków finansowych pozyskanych przez organizatora z ZBP, 

b. ze środków finansowych pozyskanych przez organizatora od sponsorów, 

c. przez uczestników zawodów poprzez opłatę wpisową do zawodów w wysokości 

569,11 netto (700,00 brutto) od każdej zgłoszonej osoby. 

2. W ramach pozyskanych środków organizator zawodów zapewnia: 

a. pełną organizację zawodów (wynajęcie stoku, pomiar czasu, obsługę biura zawodów, obsługę 

techniczną, obsługę sędziowską, obsługę medyczną w tym TOPR/GOPR, ubezpieczenie OC 

organizatora oraz nagrody), 

b. wyżywienie uczestników obejmujące: kolację w piętek, lunch i uroczystą kolację w sobotę, lunch                        

w niedzielę, (śniadania w cenie pokoi hotelowych). 

3. Opłatę wpisową prosimy wpłacać na rachunek bankowy z dopiskiem „NARTY”: 

PKO BP SA XV Oddział, 02 1020 1156 0000 7202 0008 6215 

4. Opłata wpisowa jest bezzwrotna. 

5. Uczestnicy we własnym zakresie pokrywają koszty opłaty wpisowej do zawodów, transportu do 

Szczyrku, zakwaterowania, oraz dodatkowych przejazdów wyciągami. 

6. Rezerwacji pokoi można dokonać po zgłoszeniu się do zawodów. 

7. Zakwaterowanie zapewnione zostało w Hotel "META", ul. Skośna 4, Szczyrk. Rezerwacje na hasło 

„ZBP” przyjmuje Pani Agata Gram, agata.gram@meta-hotel.pl  lub telefonicznie 509 149 430. 

Koszty pobytu w hotelu uczestnicy pokrywają we własnym zakresie. 

§7 ODWOŁANIA I PROTESTY 

1. W trakcie weryfikacji i trwania zawodów wszelkie sprawy sporne, odwołania i protesty rozpatruje 

Komisja Sędziowska. 

2. Od decyzji organizatora nie przysługuje odwołanie. 

§8 ZGŁOSZENIA I WZORY DOKUMENTÓW 

1. Informacje, komunikaty, wyniki, znajdują się na stronie: 

https://www.klubbankowca.com.pl/pl/akademia-sportu.html . 

2. Zgłoszenia muszą być dokonane na druku dołączonym do regulaminu. 

3. Dokładnie wypełnione zgłoszenie należy przesłać  e-mailem: biuro@klubbankowca.com.pl do Klubu 

Bankowca ZBP w terminie do 27 stycznia 2019 roku. 

  

https://www.klubbankowca.com.pl/pl/akademia-sportu.html


 
 
 

§9 UWAGI KOŃCOWE 

1. Producent wykonawczy zawodów ma prawo do zmian programu zawodów jedynie z powodów 

obiektywnych po uzyskaniu akceptacji Komisji Sędziowskiej oraz organizatora – Klubu Bankowca ZBP. 

2. Za przygotowanie zawodników i sprzętu do zawodów odpowiadają sami zawodnicy oraz delegujące 

ich firmy i instytucje. 

3. Każdy zawodnik musi startować w kasku (ochraniaczu głowy). Brak kasku jest równoznaczny                               

z dyskwalifikacją. 

4. Oglądanie trasy zgodnie z NRS. 

5. Prawo interpretacji niniejszego regulaminu oraz wprowadzanie wszelkich od niego odstępstw 

przysługuje jedynie organizatorowi, którym jest Klub Bankowca ZBP. 

6. Sprawy nieuregulowane niniejszym regulaminem zawarte są w Narciarskim Regulaminie 

Sportowego Polskiego Związku Narciarskiego. 

7. Uczestnicy zawodów wyrażają zgodę na publikowanie przez Związek Banków Polskich z siedzibą w 

Warszawie w materiałach dotyczących zorganizowanych Zawodów Narciarskich (na stronie Klubu 

Bankowca, na stronie ZBP, na stronie aleBank.pl, na łamach miesięcznika BANK, na profilu Facebook 

Klubu Bankowca) swojego imienia i nazwiska oraz wizerunku uwiecznionego podczas zawodów oraz 

oświadczają, że nie będą z tego tytułu wnosili żadnych roszczeń. Zgoda, o której mowa powyżej nie jest 

ograniczona czasowo i terytorialnie oraz obejmuje wszelkie formy publikacji 

 

Klub Bankowca 

Związek Banków Polskich 

Warszawa, 2019 r. 


