Regulamin Egzaminu Regionalnego
1. CEL.
1. Przeprowadzenie sprawdzianu warującego uzyskanie stopnia Pomocnika Instruktora
PZN.
2. Podnoszenie kwalifikacji narciarskich kadry instruktorskiej PZN.
2. ORGANIZATOR.
Organizatorem EGZAMINOW REGIONALNYCH SITN-PZN jest Licencjonowana Szkoła
Narciarska lub grupa Szkół, która uzyska zgodę SITN.
3. TERMIN, MIEJSCE, ZGŁOSZENIA.
1. Termin i miejsce egzaminu podane są w Informatorze Przedsezonowym rozsyłanym
do członków SITN oraz w internecie na stronie Stowarzyszenia (www.sitn.pl).
2. Zgłoszenia należy kierować bezpośrednio do Organizatora.
3. W zgłoszeniu należy podać: nazwisko i imię, adres zamieszkania oraz nazwę LSN, w
której był robiony kurs pomocnika instruktora.
4. Wydawanie numerów startowych następuje na podstawie wypełnionego indeksu
szkoleń narciarskich (braki w indeksie powodują skreślenie z listy startowej).
4. UCZESTNICTWO.
W egzaminie uczestniczą absolwenci kursów na stopień Pomocnika Instruktora PZN,
Instruktorzy Rekreacji Ruchowej i Instruktorzy Sportu ze specjalnością narciarstwo zjazdowe
posiadający wydane legitymacje przez Ministerstwo Sportu lub Rektorów AWF.
5. PROGRAM EGZAMINU
I CZĘŚĆ
1. Zawody obywają się w slalomie w dwóch przejazdach. Slalom przeprowadzany jest w
oparciu o aktualny NRS.
2. Czas wzorcowy (obliczeniowy) ustala się wg zasad podanych w Wytycznych
Szkolenia na podstawie przejazdu członków Komisji Egzaminacyjnej
i przedstawiciela organizatora z odpowiednim współczynnikiem.
3. Czas jednego przejazdu nie może być nie może być krótszy niż 25 sekund.
II CZĘŚĆ
1. Jazda techniczna: pokaz 3 wybranych elementów techniki (1 ewolucja kątowa
i 2 równolegle) – uzyskanie minimum 18 pkt.
2. Instruowanie elementów techniki jazdy na nartach zjazdowych zgodnie
z Programem Nauczania – uzyskanie minimum 6 pkt.

6. PODZIAŁ UCZESTNIKÓW NA GRUPY
Zawody rozgrywane są w 2 grupach: grupa kobiet i grupa mężczyzn.
7. WARUNKI KWALIFIKACI NA KURS INSTRUKTORA PZN
1. Warunkiem zakwalifikowania się na KURS INSTRUKTORA PZN jest uzyskanie czasu
przejazdu slalomu nie gorszego niż 120% czasu obliczeniowego, ustalonego przez
osoby posiadające aktualny współczynnik (zgodnie z zasadami ogólnymi dotyczącymi
wszystkich kursów), czyli minimum 6 pkt obliczeniowych.
2. Uzyskanie minimum 18 pkt z jazdy technicznej i 6 pkt z instruowania.
3. Możliwe jest uzupełnienie jednego brakującego punktu w slalomie 2 punktami
w jeździe technicznej (tzn. 5 pkt slalom – 20 pkt jazda techniczna,
5,5 pkt slalom – 19 pkt jazda techniczna).
4. Dla kobiet stosuje się przelicznik czasowy zgodny z zasadami ogólnymi jak wyżej.
5. Do indeksów wpisywane są wyniki tylko tych osób, które zaliczyły pozytywnie cały
egzamin.
6. Nieuzyskanie minimum z którejkolwiek część egzaminu ( z uwzględnieniem pkt 3)
powoduje konieczność jego powtórzenia.
8. ZASADY FINANSOWANIA.
Egzamin finansowany jest przez uczestników Oplata egzaminacyjna wynosi 100 zł.
9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE, UBEZPIECZENIE ZAWODNIKÓW
1. Organizator zobowiązany jest do niezwłocznego przekazania drogą elektroniczną
wyników egzaminów do Biura SITN w Krakowie wg ustalonego wzoru oraz
przesłanie oryginału protokołu nie później niż 7 dni mojego zakończeniu.
2. Organizator odpowiada za bezpieczeństwo podczas zawodów (NRS). Trasa slalomu
musi być zabezpieczona poprzez wygrodzenie lub całkowite wyłączenie z ruchu dla
innych narciarzy. Dotyczy to zwłaszcza rejonu startu i mety.
3. Uczestnicy startują na własną odpowiedzialność i maja obowiązek ubezpieczyć się
od NNW oraz posiadać kask narciarski, ochraniacze goleni i gardy na kijki.
4. Organizator nie bierze odpowiedzialności za sprzęt i ekwipunek startujących.
5. Oglądanie trasy slalomu odbywa się z założonymi numerami startowymi. Jazda po
trasie slalomu pociąga za sobą bezwzględną dyskwalifikację.
6. Należy posiadać wypełniony i podpisany Indeks Szkoleń ze zdjęciem (Instruktorzy
rekreacji i sportu mogą go nabyć u organizatora). Brak zdjęcia lub wpisów powoduje
niedopuszczenie do egzaminu.

