
ARCHITEKCI NA GIGANCIE 2022 
 

REGULAMIN 

III MISTRZOSTWA DOLNEGO ŚLĄSKA ARCHITEKTÓW W NARCIARSTWIE ALPEJSKIM I SNOWBOARDZIE 

„ARCHITEKCI NA GIGANCIE” 

ZIELENIEC SKI ARENA 11-13 marca 2022 

Cel imprezy:  

Wyłonienie mistrzów regionu dolnośląskiego wśród narciarzy i snowboarderów w środowisku 

architektów, integracja środowiska, propagowanie sportów zimowych i zdrowego trybu życia. 

 

Sponsorzy: 

Kingspan Sp. z o.o., Aluprof S.A., Hoof Concept Sp. z o.o., BSP Bracket System 

Polska Sp. z o.o., Tamex S.A. 

 
Organizatorzy: 

Hotel Zieleniec, Szkoła Narciarska SNOW WAY 
 

 

Patroni Honorowi: 

Dolnośląska Izba Architektów RP oraz Wrocławski Oddział Stowarzyszenia Architektów RP 

 

Inicjator i Koordynator: 

Maciej Szarapo 

 

Konkurencje: 

slalom gigant narty, slalom gigant snowboard, slalom narty 

 

Termin i miejsce imprezy: 

11-13 marca 2022, Zieleniec Ski Arena (Góry Orlickie / Kotlina Kłodzka), Pensjonat  Przystanek 

Alaska, Hotel Zieleniec 

 

Termin i miejsce zawodów:  

12 marca 2022, Zieleniec Ski Arena (Góry Orlickie / Kotlina Kłodzka) 

  



Program zawodów*:  

PIĄTEK 

 Przyjazd uczestników i zakwaterowanie  -  od godz. 16.00  

 Odprawa techniczna wraz z losowaniem numerów startowych - godz. 20.00 w Hotelu 

Zieleniec 

  SOBOTA 

 Oglądanie trasy Giganta – od. godz. 10:30  

 Start pierwszego zawodnika – godz. 11.00  

 Zakończenie konkurencji Gigant – ok. godz. 14.00 

 

 Oglądanie trasy Slalomu  - od. godz. 16:30  

 Start pierwszego Zawodnika – godz. 17:00  

 Zakończenie konkurencji Slalom – godz. 19:00 

 

 Oficjalne Zakończenie Zawodów oraz rozdanie Nagród – godz. 20.30  

 Impreza kulinarno-taneczna od godz. 21.00 

NIEDZIELA 

 Wykwaterowanie – do godz. 10.00  

 Jazda indywidualna / szkolenie narciarskie pod okiem wykwalifikowanej kadry Instruktorskiej 

 

Zgłoszenia:  

Zgłoszenia za pośrednictwem formularza na stronie http://www.snow-way.pl/.  

Liczba miejsc jest ograniczona: 80 zawodników (pierwsze 60 zgłoszonych na zawody osób otrzymuje 

sfinansowany pobyt z wyżywieniem, pozostałe osoby chcące wziąć udział w zawodach finansują 

pobyt z wyżywieniem we własnym zakresie). O przyjęciu na listę startujących decyduje kolejność 

zgłoszeń. 

 

Warunki uczestnictwa:  

W zawodach mogą wziąć udział tylko amatorzy, dyplomowani architekci (członkowie Izby 

Architektów RP lub członkowie Stowarzyszenia Architektów Polskich SARP lub absolwenci studiów 

wyższych na kierunku Architektura). 

Każdy uczestnik zawodów akceptując regulamin, jednocześnie oświadcza o braku przeciwwskazań 

zdrowotnych do uprawiania narciarstwa/snowboardu. 

Każdy uczestnik zawodów startuje na własną odpowiedzialność. 

Organizatorzy zalecają wykupienie ubezpieczenia od NNW.  

Opłata startowa: 

Brak opłaty startowej dla pierwszych 60 osób z listy zgłoszeniowej.  



W ramach zgłoszenia uczestnik ma prawo do: 

- uczestnictwa w zawodach - slalom gigant narty /slalom gigant snowboard, slalom narty 

- udziału w programie towarzyszącym,  

- dwóch noclegów wraz z wyżywieniem według programu w Pensjonacie Przystanek Alaska oraz 

Hotelu Zieleniec, piątek-niedziela tj. 11-13 marca 2022 r. (dotyczy pierwszych 60 zgłoszonych 

zawodników). 

Uczestnik zawodów we własnym zakresie pokrywa koszty wykupienia ubezpieczenia od NNW oraz 

koszt karnetów na wyciągi. 

 

Numery startowe:  

Losowanie numerów startowych odbędzie się w piątek 11 marca 2022 r. na odprawie technicznej. 

 

Sposób przeprowadzenia zawodów:  

Zawody rozegrane zostaną w konkurencji slalom gigant (narty oraz snowboard) oraz slalom (narty) 

w dwóch przejazdach. Wynikiem końcowym będzie suma czasów dwóch przejazdów. Zawody 

przeprowadzone zostaną w określonych kategoriach wiekowych. Uczestnicy zostaną zakwalifikowani 

do kategorii wiekowej według daty urodzenia podanej w formularzu rejestracyjnym. Start w 

zawodach odbywać się będzie według wylosowanej kolejności numerów startowych 

w poszczególnych kategoriach: kobiety (od grupy najstarszej do najmłodszej), mężczyźni (od grupy 

najstarszej do najmłodszej). W wyjątkowych sytuacjach (np. pogodowych) organizator może 

zadecydować o skróceniu zawodów do jednego przejazdu w każdej z konkurencji. 

 

Kategorie wiekowe:  

- mężczyźni: 20+, 35+, 45+, 55+  

- kobiety: 20+, 35+, 45+  

Dana kategoria będzie klasyfikowana, gdy zgłosi się do niej minimum 5 osób. W innym przypadku 

kategoria będzie łączona z niższą kategorią wiekową.  

 

Nagrody: 

 Pamiątkowe puchary (kategoria open), dyplomy oraz nagrody rzeczowe (w każdej kategorii) 

 Firma Hoof Concept Sp. z o.o. zdecydowała się ufundować wysokiej klasy krzesło biurowe dla 

losowo wybranego uczestnika zawodów. Losowanie odbędzie się podczas imprezy związanej 

z oficjalnym zakończeniem zawodów i rozdaniem nagród. 

  



Postanowienia ogólne:  

Organizator zastrzega sobie prawo decydowania o wszystkich elementach związanych z 

przeprowadzaną imprezą nie objętych niniejszym regulaminem. 

 

Informacje dodatkowe: 

Uczestnicy Zawodów wyrażają zgodę na przekazanie swoich danych kontaktowych (tel. kontaktowy, 

adres e-mail, adres pracowni architektonicznej) sponsorom oraz organizatorom. 

* Program zawodów może ulec zmianie ze względów organizacyjnych. Informacja o ewentualnych zmianach zostanie 

przesłana na podany przez uczestnika adres e-mail. Godziny wydawania posiłków wg harmonogramu hotelowego. 

 

 

ORGANIZATORZY:                                                                           PATRONI HONOROWIU: 

 

 

 

SPONSORZY: 

 


