
INVITATION
Polish Open Championships in Inline Alpine

(GS + COMBI + SL)
Organizer:

SKIMKA Sports Club - www.skimka.pl

Date:

September 25-26, 2021

Place:

Skawina, ul. Hałacińskiego, Poland;

Coordinates: 49.9921, 19.8336

Jury:

Main judge: Maciek Bartkowski

TD: Marek Stachowski

TDA: Anna Dębicka

Disciplines:

Giant Slalom

Combination

Slalom

Entry fee :

50 PLN for a single competition (you can pay for all starts with one payment)

https://translate.google.com/translate?hl=pl&prev=_t&sl=pl&tl=en&u=http://www.skimka.pl


Categories:

Year of birth Category

2014 and younger Junior F

2012 - 2013 Junior E

2010 - 2011 Junior D

2008 - 2009 Junior C

2006 - 2007 Junior B

2004 - 2005 Junior A

2003 - 1982 Senior

1981and older Masters

Competition schedule:

25/09/2021 Polish Open Championship GS + COMBI

GS

8:45 - Getting starting numbers in the competition office,

9:30 - Team captains meeting at the finish line

9:35 - Inspection of the first run

10:00 - Start of the first run. According to the starting numbers in the GS
competition

11:30 - Inspection of the second run

12:00 - Start of the second run

COMBI

13:30 - Team captains meeting at the finish line

13:35 - Inspection of the first run

14:00 - Start of the first run. According to the starting numbers in the GS
competition

15:30 - Inspection of the second run

16:00 - Start of the second run

17:30 - End of the competition, decoration of the winners in each category



26/09/2021 Polish Open Championship SL

SL

8:45 - Getting starting numbers in the competition office,

9:30 - Team captains meeting at the finish line

9:35 - Inspection of the first run

10:00 - Start of the first run. According to starting numbers

11:30 - Inspection of the second run

12:00 - Start of the second run

14:00 - End of the competition, decoration of the winners in each category

Conditions of participation:

● Equipment necessary for a safe start in competitions (roller skates, helmet,

knee/elbows/hands pads. Recommended full torso armor );

● Payment of the entry fee for a given competition

The way of conducting the competition:

● The starting order follows the sequence of the starting numbers;

● The competition will be held according to the guidelines of the Polish Inline Alpine
Commission PZSW;

● The sum of the times of the two runs decides the final result.

Submissions:

ONLINE applications only via the form https://forms.gle/jvukUdGPpkgsR98U6 to

23/09/2020 at 20:00. Registration on the day of the competition will not be accepted. Entry fee
will be collected at the competition office.

Protests:

They will be processed up to 15 minutes after the end of each ride.

Medical protection:

Paramedic

https://forms.gle/jvukUdGPpkgsR98U6


Awards:

Cups and medals for the winners as well as a diploma and a sweet gift for each participant.

Valuable prizes will be drawn among all participants.

Additional information:

• The organizer is not financially responsible for random accidents occurring during
participation in competitions.

• The organizer is not financially responsible for items lost during the event professions.

• Competitors start at their own risk, accident insurance is recommended.

• The organizer reserves the right to interpret these regulations and make changes.

• The competition will take place in all weather conditions.

• COVID-19 — The competition will be conducted under the sanitary regime applicable to the
holding of outdoor sports competitions. Please visit this site:
https://www.gov.pl/web/coronavirus for more information about coronavirus restrictions for
foreigners.

Media:

The event will be photographed by the organizer. Photos and videos recorded during
competitions will be used both for private and public purposes.

The competition recognized by the Polish Roller Sports Association as the official Polish Inline
Alpine Championship

https://www.gov.pl/web/coronavirus
https://www.gov.pl/web/coronavirus


ZAPROSZENIE

Otwarte Mistrzostwa Polski w Inline Alpine

(GS + COMBI + SL)
Organizator:

Klub Sportowy SKIMKA - www.skimka.pl

Data:

25-26.09.2021

Miejsce:

Skawina, ul. Hałacińskiego;

współrzędne: 49.9921, 19.8336

Jury:

Sędzia główny: Maciek Bartkowski

TD: Marek Stachowski

TDA: Anna Dębicka

Dyscypliny:

Gigant Slalom

Kombinacja

Slalom

Wpisowe:

50zł za pojedyńcze zawody (możliwość opłacenia wszystkich startów za jedną wpłatą)

http://www.skimka.pl


Kategorie:

Rok urodzenia Kategoria

2014 i młodsi Junior F

2012 - 2013 Junior E

2010 - 2011 Junior D

2008 - 2009 Junior C

2006 - 2007 Junior B

2004 - 2005 Junior A

2003 - 1982 Senior

1981 i starsi Masters

Harmonogram zawodów:

25.09.2021 Otwarte Mistrzostwa Polski  GS + COMBI

GS

8:45 - Pobieranie numerów startowych w biurze zawodów,

9:30 - Spotkanie kapitanów drużyn w obrębie linii mety

9:35 - Oglądanie pierwszego przejazdu

10:00 - Start pierwszego przejazdu. wg nr startowych w konkurencji GS

11:30 - Oglądanie trasy drugiego przejazdu

12:00 - Start drugiego przejazdu

COMBI

13:30 - Spotkanie kapitanów drużyn w obrębie linii mety

13:35 - Oglądanie pierwszego przejazdu

14:00 - Start pierwszego przejazdu. wg nr startowych w konkurencji GS

15:30 - Oglądanie trasy drugiego przejazdu

16:00 - Start drugiego przejazdu

17:30 - Zakończenie zawodów, dekoracja zwycięzców w poszczególnych kategoriach



26.09.2021 Otwarte Mistrzostwa Polski SL

SL

8:45 - Pobieranie numerów startowych w biurze zawodów,

9:30 - Spotkanie kapitanów drużyn w obrębie linii mety

9:35 - Oglądanie pierwszego przejazdu

10:00 - Start pierwszego przejazdu. wg nr startowych

11:30 - Oglądanie trasy drugiego przejazdu

12:00 - Start drugiego przejazdu

14:00 - Zakończenie zawodów, dekoracja zwycięzców w poszczególnych kategoriach

Warunki uczestnictwa:

● Wyposażenie w sprzęt niezbędny do bezpiecznego startu w zawodach (rolki, kask,
ochraniacze na kolana/golenie, łokcie i dłonie. Zalecany start w zbroi);

● Uiszczenie opłaty startowej dla danej konkurencji zawodów

Sposób przeprowadzenia zawodów:

● Kolejność startu odbywa się według kolejności numerów startowych;
● Zawody zostaną rozegrane wg wytycznych Polskiej Komisji Inline Alpine PZSW;
● O końcowym rezultacie decyduje suma czasów z dwóch przejazdów.

Zgłoszenia:

Zgłoszenia tylko ONLINE poprzez formularz https://forms.gle/MvZ8y2Lah4jbuRig7 do
23.09.2020 godz. 20:00. Zapisy w dniu zawodów nie będą przyjmowane. Opłata przy
pobieraniu nr startowych.

Protesty:

Będą rozpatrywane do 15 minut po zakończeniu każdego przejazdu.

Zabezpieczenie medyczne:

Ratownik medyczny

https://forms.gle/MvZ8y2Lah4jbuRig7


Nagrody:

Puchary i medale dla zwycięzców oraz dyplom i słodki upominek dla każdego uczestnika.

Wśród wszystkich uczestników zostaną rozlosowane cenne nagrody.

Informacje dodatkowe:

• Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za wypadki losowe zaistniałe podczas
uczestnictwa w zawodach.

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

• Zawodnicy startują na własną odpowiedzialność, zalecane jest ubezpieczenie od NNW we
własnym zakresie.

• Organizator zastrzega sobie prawo do interpretacji niniejszego regulaminu oraz
wprowadzenia zmian.

• Zawody odbędą się przy każdych warunkach pogodowych.

• COVID – 19 Zawody będą przeprowadzone w reżimie sanitarnym dotyczącym
przeprowadzania zawodów sportowych na wolnym powietrzu.

Media:

Impreza będzie fotografowana przez organizatora. Zdjęcia oraz filmy nagrane podczas
zawodów będą używane zarówno do celów prywatnych jak i publicznych.

Zawody uznane przez Polski Związek Sportów Wrotkarskich za oficjalne Mistrzostwa Polski w Inline
Alpine.


