
Mistrzostwa Polski Seniorów w snowboardzie 

/FIS Snowboard Polish Championships  

Białka Tatrzańska 12-13.03.2019 

 

Komunikat Organizacyjny /TEAM INFO 

Organizator Polski Związek Narciarski /Polish Ski Association 

/OC ul. Mieszczańska 18/3 

30-313 Kraków 

Tel.+48 12 260-99-70 

e-mail: office@pzn.pl 

 

Miejsce i data Białka Tatrzańska 

/Place and date 12-13.03.2019 

 

Konkurecje  Slalom Równoległy i Gigant Slalom Równoległy Kobiet i Mężczyzn 

/Disciplines  Ladies’ and Men’s Parallel SG (PGS), Parallel Slalom (PSL) 

 

Zgłoszenia Zgłoszenia należy przesyłać na adres faustyna.malik@pzn.pl na oficjalnym 

formularzu FIS do 10.03.2019 
http://www.fis-ski.com/mm/Document/documentlibrary/Snowboard/03/29/93/Entryfor_Neutral.pdf  

/Entries Entries should be sent to faustyna.malik@pzn.pl on official FIS entry form : 
http://www.fis-ski.com/mm/Document/documentlibrary/Snowboard/03/29/93/Entryfor_Neutral.pdf 

Deadline for entries is 10th of March 2019.  

 

Osoba do kontaktu  Faustyna Malik  

/Person to contact  faustyna.malik@pzn.pl +48 722 234 504 

   

Biuro zawodów    dolna stacja wyciągu narciarskiego nr 4 

/Race office     next to ski lift station no 4 

Miejsce odprawy technicznej  Hotel Burkaty 

/and TCM room   ul. Środkowa 252A, 34-405 Białka Tatrzańska 

 

Format zawodów  2 przejazdy kwalifikacyjne, finały w przejedzie pojedynczym 

/Competition format 2 qualification runs, finals in Single Run Format 

 

Opłata startowa  Brak opłat dla zawodników PZN, dla każdego zgłoszonego klubu 1 karnet 

trenerski. Dla zagranicznych zawodników 15€ za dzień zawodów i koszty 

karnetu 

/Start fee 15€ per competition day + lift ticket  

 

Jury i kierownictwo zawodów FIS Technical Delegate TBA 

/Jury & competition  National TD   TBA 

Management   Chief of competition Piotr Skowroński 
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Mistrzostwa Polski Seniorów w snowboardzie 

/FIS Snowboard Polish Championships  

Białka Tatrzańska 12-13.03.2019 

 

        

 

Program zawodów /Competition program 

 

Poniedziałek, 11.03.2019 /Monday, 11th March 2019 

 

18:00 odprawa techniczna kierowników drużyn (Pensjonat Burkaty  

 /TCM in Burkaty Hotel ul. Środkowa 252A, 34-405 Białka Tatrzańska 

 

 Wtorek, 12.03.2019 /Tuesday, 12th March 2019 

Slalom Gigant Równoległy /Parallel GS 

 

  7:45   otwarcie wyciągu, inspekcja jury /lift open, jury inspection 

       8:15-8:45 inspekcja trasy /course inspection 

  9:00  kwalifikacje 2 przejazdy kobiet i mężczyzn  

Po 1 przejeździe 1, jako wyniki liczy się łączny czas obu przejazdów 

/qualifiacation 2 run Ladies, Men 

after 1st run will be 2nd run, as result is count time from both runs 

  11:30  finały /finals 

    Ceremonia dekoracji 20minut po zawodach  

/prize giving ceremony 20 minutes after last athlete 

  18:00  odprawa techniczna kierowników drużyn 

/TCM 

  

 Środa, 13.03.2019 /Wednesday, 13th March 2019 

 Slalom Równoległy /Parallel Slalom 

 

  7:45  otwarcie wyciągu, inspekcja jury /lift open, jury inspection 

       8:15-8:45 inspekcja trasy /course inspection 

  9:10  kwalifikacje 2 przejazdy kobiet i mężczyzn 

    Po 1 przejedzie 2, jako wynik liczy się łączny czas obu przejazdów 

/qualifiacation 2 run Ladies, Men 

after 1st run will be 2nd run, as result is count time from both runs. 

  11:30  finały /finals 

Ceremonia dekoracji 20 minut po zawodach 

/prize giving ceremony 20 minutes after last athlete 


