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FINAŁ
Dodatkowy Slalom Gigant o nagrodę specjalną
Samochód PEUGEOT 3008 SUV
Slalom Gigant zostanie rozegrany bezpośrednio po zakończeniu ostatniej edycji PZ na
Harendzie i ogłoszeniu wyników klasyfikacji ogólnej IV Pucharu Zakopanego 2017.
DOSTOSOWANIE czasu przejazdu do czasu założonego
1. Zadaniem dopuszczonych zawodników, będzie wyrównanie czasu swojego przejazdu
z założonym czasem wzorcowym.
2. Czas założony ustali narciarz powołany przez Komitet Organizacyjny IV PZA 2017.
3. Do udziału w konkurencji uprawnieni są zwycięzcy kategorii wiekowych PZ 11 osób
i dodatkowych 5 zawodników z „dzikimi kartami”, wylosowani spośród osób startujących
we wszystkich 4 edycjach IV PZ 2017.
4. W przypadku niestawienia się któregoś z uprawnionych zawodników do konkurencji
o nagrodę główną, miejsce zajmie kolejna osoba w danej kategorii wiekowej lub
wylosowana zostanie dodatkowa osoba z dziką kartą.
5. Kolejność startu zostanie ustalona przez losowanie (kobiety i mężczyźni razem).
6. Wynik stanowi uzyskany czas przejazdu w odniesieniu do czasu założonego.
7. Zwycięzcą zostaje zawodniczka lub zawodnik, którego czas przejazdu będzie najbliższy
czasu założonego lub identyczny z czasem założonym.
8. Rozegrany zostanie jeden przejazd konkursowy GS, który powinien wyłonić zwycięzcę.
9. W przypadku czasów identycznych dotyczących 1 miejsca, rozgrywany będzie kolejny
przejazd w odniesieniu do czasu założonego, aż do wyłonienia zwycięzcy.
10. Zawodnikom startującym w dodatkowej konkurencji zabrania się posiadania urządzeń
mierzących czas lub służących do kontaktu z innymi osobami, pod rygorem
dyskwalifikacji.
11. Szczegółowy plan realizacji konkurencji przekazany zostanie zawodnikom w dniu
zawodów, bezpośrednio przed ich rozpoczęciem.

12. Zwycięzca otrzymuje NAGRODĘ SPECJALNĄ ufundowaną przez Peugeot Polska
samochód PEUGEOT 3008 SUV.
13. Nagroda specjalna zostanie przekazana zwycięzcy w terminie 14 dni od jej wygrania
w miejscu i czasie wskazanym przez fundatora.
14. Wraz z samochodem zostanie przekazany komplet kluczyków i dokumentów. Zwycięzca
zobowiązany jest do zapłaty wszelkich podatków i opłat związanych z przekazaniem
nagrody specjalnej oraz ponosi wyłączną odpowiedzialność w tym zakresie.
15. Z zawodów o nagrodę specjalną wykluczeni są zawodnicy i zawodniczki związani
bezpośrednio z Komitetem Organizacyjnym IV PZA 2017. W przypadku kiedy taki
zawodnik lub zawodniczka wygra swoją grupę wiekową w punktacji łącznej, na jego
miejsce w dodatkowych zawodach wystartuje pierwszy w kolei zawodnik/zawodniczka
uprawniony do startu.
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