
REGULAMIN

XXXVII NARCIARSKICH MISTRZOSTW ADWOKATURY

WISŁA 2020

Celem zawodo� w jest upowszechnianie aktywnego wypoczynku i  zdrowego stylu z�ycia ws�ro� d
członko� w Adwokatury Polskiej oraz popularyzacja sporto� w zimowych i bezpieczen� stwa przy ich
uprawianiu, a takz�e integracja s�rodowiska adwokackiego. 

1. ORGANIZATOR 

Organizatorem Mistrzostw jest Izba Adwokacka w Katowicach korzystająca ze wsparcia Komisji
Integracji  Ś& rodowiskowej,  Kultury,  Śportu  i  Turystyki  Naczelnej  Rady  Adwokackiej
w Warszawie.

2. MIEJSCE I TERMIN ZAWODÓW 

Zawody zostaną przeprowadzone w dniu 29 lutego 2019 roku w Wis�le-  zawody narciarskie
i snowboardowe- ŚTOK KICZERA ( obok hotelu ŚTOK), zawody biegowe- Wisła-Jonidło

3. UCZESTNICY 

Prawo uczestnictwa posiadają adwokaci i aplikanci adwokaccy wpisani na listę adwokato� w bądz�
aplikanto� w adwokackich w dniu rozgrywania pierwszej konkurencji Mistrzostw. 

Dopuszcza się udział Gos�ci oraz Dzieci. Klasyfikacja Gos�ci /odpowiednio i Dzieci/ prowadzona
jest bez podziału na grupy wiekowe, osobno w kategorii Kobiet i  Męz�czyzn. Prawnicy innych
zawodo� w klasyfikowani są w kategorii Gos�cie. 

Organizator  zamierza  przeprowadzic�  klasyfikację  rodzinną  rodzin  adwokato� w  i  aplikanto� w
adwokackich. 

4. ZGŁOSZENIA, OPŁATA , LOSOWANIE 

Śzczego� łowe  informacje  dotyczące  zgłoszen� ,  wysokos�ci  opłat  i  uczestnictwa  w zawodach  na
stronie Organizatora (www.adwokatura.katowice.pl) oraz w zaproszeniu. Uczestnicy Mistrzostw
korzystający z zakwaterowania w hotelu Śtok w Wis�le nie ponoszą dodatkowej opłaty startowej.
Brak  udziału  w  konkurencjach  sportowych  lub  szkoleniach  nie  upowaz�nia  do  obniz�enia
nalez�nos�ci za udział w Mistrzostwach i szkoleniu zawodowym. 

Organizatorzy  mogą  –  o  ile  na  to  pozwolą  moz� liwos�ci  organizacyjne  -  zezwolic�  na  udział
w zawodach  sportowych  osobom  mającym  status  adwokata,  aplikanta  adwokackiego,
a niekorzystającym z zakwaterowania w hotelu. Dla tych oso� b opłata startowa wynosi 100,00
złotych  za  udział  w  konkurencji  alpejskiej  (slalom  narciarski  lub  snowboardowy)  
i w konkurencjach biegowych. Za udział w obu konkurencjach opłata wynosi 150,00 zł. 

Losowanie  numero� w  startowych  w  konkurencjach  zjazdowych  Organizator  przeprowadzi
w dzien�  poprzedzający zawody. 

5. KONKURENCJE 

 Ślalom Gigant w narciarstwie alpejskim 
 Ślalom Gigant w Śnowboardzie 
 Bieg Narciarski na dystansie 3 km techniką dowolną
 Dwubo� j (Ślalom Gigant w narciarstwie alpejskim + Bieg Narciarski) 



6. SPOSÓB PRZEPROWADZENIA ZAWODÓW 

Zawody  przeprowadzane  są  według  zasad  Regulaminu  Mistrzostw.  W  sprawach  nie
uregulowanych w Regulaminie stosuje się Narciarski Regulamin Śportowy Polskiego Związku
Narciarskiego  (NRŚ  PZN).  Podczas  rozgrywania  konkurencji  sportowych  nie  obowiązują
ograniczenia  dotyczące  sprzętu  zawodniko� w,  odległos�ci  między  bramkami,  długos�ci  trasy
i ro� z�nicy  wzniesien�  oraz  przepisy  dotyczące czasu startu. O czasie  i  miejscu startu  decyduje
Organizator. 

Bieg narciarski w dniu 29 lutego 2020 r. 

Bieg  narciarski  odbywa  się  na dystansie  3  km w dniu  29 lutego 2020 r.  techniką  dowolną.
W przypadku złych warunko� w atmosferycznych długos�c�  i  połoz�enie trasy moz�e ulec zmianie.
Zasadą jest start zawodniko� w w odstępach 15 sekundowych. 
Organizator  moz�e  od  tej  zasady  odstąpic�  w  zalez�nos�ci  od  warunko� w  trasy  i  moz� liwos�ci
organizatora wykonawczego. 

Slalom Gigant w narciarstwie alpejskim i snowboardowy w dniu 29 lutego 2020 r. 

Ślalom Gigant w narciarstwie alpejskim i snowboardowy odbywa się na tej samej trasie.

Zakłada się, z�e w Ślalomie Gigancie odbędą się dwa przejazdy, a o wyniku decyduje suma czaso� w
z obu przejazdo� w. Organizator moz�e bez podania przyczyny (z uwagi na warunki atmosferyczne,
względy bezpieczen� stwa  lub ograniczenia  czasowe)  ograniczyc�  ilos�c�  przejazdo� w do jednego.
Organizator  powinien  umoz� liwic�  zawodnikom  obejrzenie  trasy  przed  konkurencją.  Trasę
oglądamy podchodząc bądz�  zjez�dz�ając zes�lizgiem obok niej. Jazda po trasie i w s�wietle bramek
jest zabroniona, w skrajnych przypadkach moz�e byc� przyczyną dyskwalifikacji.

Kolejność startu: 

 Śtart  do  Ślalomu  Giganta  w  narciarstwie  alpejskim  następuje  według  następującej
kolejnos�ci w grupach: 

1/ Kobiety (grupa 1, 2, 3, gos�cie) 2/ Męz�czyz�ni (grupa 4,5, 6,7,8, gos�cie) 

W grupach kolejnos�c� startu wynika z kolejnos�ci ustalonej w losowaniu.

 W drugim przejez�dzie kolejnos�c� startu grup jak w pierwszym przejez�dzie.

 W  grupach  kolejnos�c�  według  wyniku  z  pierwszego  przejazdu.  Pierwszy  startuje
zawodnik  z  najgorszym  czasem  ostatni  z  najlepszym  (kolejnos�c�  odwro� cona  wg
wyniko� w).

 Do drugiego przejazdu awansuje najlepsza 30-tka z kaz�dej z grup.

 Organizator  moz�e  zdecydowac�  o  innym  porządku  kolejnos�ci  startu  w  drugim
przejez�dzie.  Zawodnik,  kto� ry  nie  ukon� czy  jednego  z  dwo� ch  przejazdo� w  nie  podlega
klasyfikacji. 

 Dzieci starują  na  trasie  slalomu  (  z  obniz�onego  startu)  przed  snowboardzistami
w następującej kolejnos�ci 1/Dziewczynki od najmłodszej, 2/Chłopcy od najmłodszego. 

 Zawodnicy  w  Snowboardzie startują  na  tej  samej  trasie  co  dla  Ślalomu  Giganta
w narciarstwie alpejskim , przed narciarzami.



7. PODZIAŁ NA GRUPY 

Dla  zapewnienia  ro� wnos�ci  szans  sportowych,  uczestniko� w  Mistrzostw  dzieli  się  według
kategorii wiekowych: 

Kobiety

Grupa 1/ rok urodzenia 1985 i młodsze,

Grupa 2/ rok urodzenia 1975 – 1984,

Grupa 3/ rok urodzenia 1974 i urodzone wczes�niej. 

Mężczyźni

Grupa 4/ rok urodzenia 1954 i urodzeni wczes�niej, 

Grupa 5/ rok urodzenia 1955 – 1964,

Grupa 6/ rok urodzenia 1965 – 1974,

Grupa 7/ rok urodzenia 1975 – 1984,

Grupa 8/ rok urodzenia 1985 i młodsi 

Goście startują  bez  podziału  na  grupy  wiekowe  w  dwo� ch  kategoriach:  Kobiet  i  Męz�czyzn.
Dotyczy  to  konkurencji  alpejskich  i  biegu.  Klasyfikacja  dwuboju  dla  Gos�ci  moz�e  nie  byc�
przeprowadzona. 

Dzieci i młodzież w wieku do lat 18 – zostaną sklasyfikowane bez podziału na grupy wiekowe,
chyba z�e Organizator w obliczu duz�ej ilos�ci zgłoszen�  dokona podziału na 3 grupy wiekowe do lat
7, od 8 do 13, od 14 do 18. 

W  przypadku,  gdy  do  okres�lonej  regulaminem  grupy  wiekowej  zgłosi  się  mniej  niz�  trzech
uczestniko� w,  Organizator  ma  prawo  sklasyfikowania  ich  w  młodszej  grupie  wiekowej.
Przesunięcie moz�e nastąpic� jedynie raz (o jedną grupę). 

Slalom Gigant w Snowboardzie – konkurencja zostanie rozegrana bez podziału na kategorie
wiekowe, z oddzielną klasyfikacją dla kobiet i męz�czyzn, chyba, z�e Organizator w obliczu duz�ej
ilos�ci zgłoszen�  dokona podziału na 3 grupy wiekowe 1/ rok urodzenia 1985 i młodsi,  Grupa 2/
rok urodzenia 1975 – 1984, Grupa 3/ rok urodzenia 1974 i urodzeni wczes�niej.

8. KLASYFIKACJA 

Organizator ogłosi wyniki Mistrzostw w grupach wiekowych odpowiednio w kategorii Kobiet
i Męz�czyzn w konkurencjach alpejskich,  biegu i  dwuboju oraz wyniki rywalizacji  Izb.  Osobno
zostaną̨ ogłoszone wyniki rywalizacji Gos�ci /bez podziału na grupy wiekowe/ i Dzieci. 

Wyniki  będą̨  dostępne  w  formie  elektronicznej  na  stronie,
http://www.adwokatura.katowice.pl/, www.nra.pl i/lub wskazanej przez Organizatora w dniu
ich ogłoszenia. W holu Hotelu na specjalnej tablicy Organizatora będzie dostępny przynajmniej
jeden egzemplarz Komunikatu zawierającego wszystkie wyniki Mistrzostw. 

Klasyfikacja prowadzona jest zgodnie z regułami Regulaminu Mistrzostw. 

9. ZASADY KLASYFIKACJI DWUBOJU NARCIARSKIEGO 



1. W  Mistrzostwach  Narciarskich  Adwokato� w  w  dwuboju  narciarskim  zostaną̨
sklasyfikowani  ci  uczestnicy Mistrzostw,  kto� rzy ukon� czą̨  zawody w Ślalomie Gigancie
w narciarstwie alpejskim i zawody w Biegu Narciarskim techniką dowolną.

2. Klasyfikacje prowadzi się̨ w kategorii Kobiet i Męz�czyzn w grupach wiekowych. 

3. Gos�cie  (w  tym  prawnicy  innych  zawodo� w  i  członkowie  rodzin)  klasyfikowani  są̨
w klasyfikacji generalnej (open) – o ile Organizator zdecyduje o prowadzeniu klasyfikacji
dwuboju dla Gos�ci oraz ewentualnie dwuboju dzieci.

4. Klasyfikację dwuboju prowadzi się w punktach według następujących zasad : 

 o  miejscu  w  dwuboju  decyduje  suma  punkto� w  uzyskanych  w  Ślalomie  Gigancie
w narciarstwie alpejskim i w Biegu Narciarskim na dystansie 3 km techniką dowolną;

 w razie ro� wnej ilos�ci punkto� w o miejscu decyduje wynik osiągnięty w Ślalomie Gigancie
w narciarstwie alpejskim. 

5. W konkurencji open (Gos�cie, Dzieci), obliczanie rezultato� w dwuboju jest identyczne, przy
czym klasyfikacje prowadzi się̨  na zasadach klasyfikacji generalnej, a zatem wyniki za
poszczego� lne  konkurencje  ustala  się̨  według klasyfikacji  open  prowadzonej  dla  Gos�ci
i Dzieci  odrębnie.  Regulamin nie zakłada prowadzenia  klasyfikacji  Dwuboju dla Gos�ci
i Dzieci.  Moz�e  byc��  ona  jednak  dokonana  na  dodatkowe  zarządzenia  Organizatora
powzięte przed startem do pierwszej konkurencji Dwuboju. 

6. Organizator  zastrzega  sobie  moz� liwos�c�  przyjęcia  innych  zasad  klasyfikacji  dwuboju
narciarskiego. Decyzja w tym zakresie będzie podlegac�  uzgodnieniom z Jury Zawodo� w
i ogłoszona będzie przed startem do pierwszej konkurencji na tablicy w Hotelu.

10. KLASYFIKACJA DRUŻYNOWA IZB ADWOKACKICH. 

Punkty uzyskują ̨jedynie adwokaci i aplikanci adwokaccy startujący w konkurencjach: 

← - Ślalom Gigant w narciarstwie alpejskim

← - Ślalom Gigant w Śnowboardzie 

← - Bieg Narciarski na dystansie 3 km techniką dowolną  

Miejsce Punkty
1 100
2 80
3 60
4 50
5 45
6 40
7 36
8 32
9 29

10 26
11 24
12 22
13 20
14 18
15 16



16 15
17 14
18 13
19 12
20 11
21 10
22 9
23 8
24 7
25 6
26 5
27 4
28 3
29 2
30 1

O wyniku uzyskanym przez Izbę̨ decyduje suma punkto� w zdobytych przez jej przedstawicieli. 

11. JURY 

Organizator powołuje trzy osobowe Jury w skład, kto� rego wchodzą: 

1. Śędzia Gło� wny Zawodo� w; 

2. Przedstawiciel Organizatora (lub Naczelnej Rady Adwokackiej)nie będący zawodnikiem;

3. Śędzia  Rozjemca  (dos�wiadczony  narciarz  cieszący  się̨  autorytetem  s�rodowiska)
wskazany przez Organizatora spos�ro� d uczestniko� w Mistrzostw.

Jury  powołane  jest  do  rozpatrzenia  wszelkich protesto� w  jakie  wpłyną̨  w trakcie  Mistrzostw
a dotyczą̨  przebiegu  rywalizacji  sportowej.  Protesty  winny  byc��  zgłoszone  członkowi  Jury  na
pis�mie  wraz  z  opłatą  protestową  w  wysokos�ci  1000  zł  w  terminie  30  minut  od  momentu
ogłoszenia wyniko� w. Wszelkie decyzje Organizatora dotyczące odstępstwa od zasad Regulaminu
Mistrzostw  dopuszczonych  tym  Regulaminem  (jak  np.  ograniczenie  ilości  przejazdów
w slalomach czy zmiana długości trasy w biegu narciarskim) winny byc��  poprzedzone uzyskaniem
opinii  Jury.  Decyzje  Jury  zapadają̨  w  postaci  uchwał  podejmowanych  w  głosowaniu  zwykłą
większos�cią̨  głoso� w.  Przy  braku  moz� liwos�ci  podjęcia  decyzji  w taki  sposo� b  decyzję  wiąz�ącą
podejmuje Śędzia Rozjemca. Decyzja Jury jest ostateczna. W razie nie uwzględnienia protestu,
opłata protestowa nie jest zwracana. 

12. BIURO ZAWODÓW 

Organizator  urządzi  w  miejscu  zakwaterowania  uczestniko� w  Mistrzostw  Biuro  Zawodo� w,
w kto� rym  przez  czas  trwania  imprezy  dostępny  będzie  Program  Mistrzostw,  Regulamin
Zawodo� w, Śkład Jury Zawodo� w, Wyniki rozegranych konkurencji i wszystkie biez�ące informacje
(dotyczące konkurencji, czasu i miejsca ich rozegrania, imprez towarzyszących, zakwaterowania,
czasu  i  miejsca  ceremonii  zakon� czenia  Mistrzostw  czy  innych  waz�nych  dla  uczestniko� w
informacji).  W  stałym,  dostępnym  przez  cały  czas  trwania  Mistrzostw  miejscu  winna  byc��

wywieszona tablica, na kto� rej Organizator umies�ci biez�ące informacje, aktualizowany program
Mistrzostw  i  sukcesywnie  wyniki  rozegranych  konkurencji.  Interpretacja  niniejszego
regulaminu nalez�y wyłącznie do Organizatora. 

13. NAGRODY, PUCHARY, WYRÓŻNIENIA 



Organizator  sam  podejmuje  wszelkie  decyzje  związane  z  nagrodami,  dyplomami  czy
wyro� z�nieniami dla zwycięzco� w i wyro� z�niających się̨ osiągnieciami sportowymi w konkurencjach
Mistrzostw. Wyniki sportowe zostaną̨ ogłoszone podczas uroczystych spotkan� . 

W  mistrzostwach  przyznany  zostanie  nadto  Puchar  Dziekana  Okręgowej  Rady  Adwokackiej
w Katowicach  dla  Najlepszego  Zawodnika  XXXVII  Narciarskich  Mistrzostw  Adwokatury  oraz
Puchar  Dziekana  Okręgowej  Rady  Adwokackiej  w  Katowicach  dla  Najlepszej  Zawodniczki
XXXVII Narciarskich Mistrzostw Adwokatury.

Bedzie to puchar dla zawodniko� w, kto� rzy uzyskają w Mistrzostwach najwyz�szą liczbę punkto� w
obliczanych zgodnie z Regulaminem Mistrzostw jak w klasyfikacji Izb. 

14. BEZPIECZEŃSTWO 

Dla  bezpieczen� stwa  uczestniko� w  zawodo� w  Organizator  zapewni  specjalny  dyz�ur  grupy
ratowniko� w narciarskich na czas trwania zawodo� w w narciarstwie alpejskim i snowboardzie.
Przed rozpoczęciem konkurencji alpejskich trasa i jej najbliz�sze otoczenie będą̨ sprawdzone pod
kątem  bezpieczen� stwa  przez  osobę̨  wyznaczoną  przez  Organizatora. Trasa  zawodo� w
w konkurencjach  alpejskich  na  czas  przeprowadzenia  konkurencji  będzie  wyłącznie  do
dyspozycji  uczestniko� w  startujących  w  Narciarskich  Mistrzostwach  Adwokatury. Dzieci
i młodziez��  do  lat  18  nie  będą̨  dopuszczone  do  udziału  w  zawodach  alpejskich  bez  kasko� w.
Wszyscy  pozostali  uczestnicy  zawodo� w  w  konkurencjach  alpejskich  powinni  startowac�
w kaskach oraz posiadac� inne zabezpieczenia (ochraniacze).

15. UBEZPIECZENIA. RYZYKO STARTU. 

Uczestnicy startują̨  w zawodach na własne ryzyko i odpowiedzialnos�c�.  Impreza ma charakter
amatorski  i  w  związku  z  tym  zawodnicy  w  trakcie  starto� w  powinni  zachowac�  umiar
i dostosowac�  styl  jazdy do swoich amatorskich umiejętnos�ci.  Organizator w ramach opłat  za
udział  w  Mistrzostwach  ubezpieczy  wszystkich  uczestniko� w konkurencji  zjazdowych
i biegowych od następstw NW w podstawowym zakresie.  Zaleca się̨  uczestnikom Mistrzostw
dokonanie  dodatkowego  ubezpieczenia  od  następstw  nieszczęs�liwych  wypadko� w
i odpowiedzialnos�ci cywilnej na własny koszt. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialnos�ci za
następstwa nieszczęs�liwych wypadko� w z udziałem zawodniko� w, widzo� w oraz oso� b trzecich. 

16. SPRAWY NIEUREGULOWANE

1.  W  sprawach  nieuregulowanych  niniejszym  regulaminem  decyzje  podejmuje  Organizator
w porozumieniu z Jury przy uwzględnieniu obyczajo� w narciarskich i zwyczajo� w obowiązujących
w Narciarskich Mistrzostwach Adwokatury. 

2. Regulamin moz�e zostac�  zmieniony przez Komitet Organizacyjny w kaz�dym czasie, przy czym
po zmianie wymaga podania go w nowej wersji do wiadomos�ci uczestniko� w Mistrzostw. 

Katowice, dnia 30 grudnia 2018 r. 
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