
REGULAMIN 

KORZYSTANIA Z TRASY ZJAZDOWEJ POPULARNEJ 

1. Trasa  zjazdowa popularna jest to część przygotowanego terenu narciarskiego 

zorganizowanego. 

2. Trasa zjazdowa popularna przeznaczona jest wyłącznie do zjazdu z góry w dół na 

nartach i deskach snowboardowych, o ile nie ma wydzielonej dla 

snowboardzistów odrębnej trasy zjazdowej. 

3. Stopień trudności trasy zjazdowej popularnej oznakowany jest przez 

administratora trasy odpowiednim kolorem:  

Kolor zielony – trasa bardzo łatwa; 

Kolor niebieski – trasa łatwa; 

Kolor czerwony – trasa trudna; 

Kolor czarny – trasa bardzo trudna; 

4. Granice trasy zjazdowej popularnej wyznaczają:  

a) Naturalna granica / skraj lasu/ strome zbocze/ itp.; 

b) Siatki rozgradzające stałe,  przenośne; 

c) Tyczki kierunkowe umieszczone na granicach trasach z zamontowanymi na 

nich odpowiednimi narciarskimi znakami zakazu, ostrzegawczymi oraz 

informacyjnymi; 

d) Tyczki kierunkowe umieszczone na granicach trasy bez znaków narciarskich; 

e) Taśmy rozgradzające; 

f) Parkany stałe i przenośne; 

5. Początek trasy zjazdowej popularnej wyznacza tablica informacyjna z podaniem 

jej stopnia trudności.  

6. Koniec trasy zjazdowej popularnej wyznacza tablica informacyjna. 

7. Narciarze i snowboardziści poruszający  się po trasie zjazdowej popularnej 

zobowiązani są:  

a) stosować się do zasad określonych przez Kodeks Narciarski FIS/Dekalog 

narciarski FIS; 

b) poruszać się po trasie zjazdowej popularnej w granicach wyznaczonych przez 

jej administratora; 

c) korzystać z trasy zjazdowej popularnej w godzinach od jej otwarcia do godziny 

zamknięcia wyznaczonych przez administratora; 

8. Na trasach zjazdowych popularnych obowiązuje bezwzględny zakaz:  

a) jazdy na sankach; 

b) ruchu pieszego; 

c) podchodzenia na nartach;  

d) jazdy na nartach i deskach snowboardowych pod wpływem alkoholu lub        

narkotyków; 



e) przejazdu lub przechodzenia przez trasy urządzeń wyciągowych; 

f) nauki jazdy oraz szkolenia narciarzy i snowboardzistów przez osoby, 

przedmioty nie posiadające odpowiednich kwalifikacji oraz bez wiedzy  

i zgody administratora tras zjazdowych;  

 

 

Nie stosowanie się do powyższego regulaminu będzie skutkowało usunięciem  

z terenu ośrodka oraz utratę uprawnień w kartach treningowych lub punktowych. 

 

ADMINISTRATOR TRASY ZJAZDOWEJ POPULARNEJ NIE BIERZE 

ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA SKUTKI WYPADKÓW, KONTUZJI, 

URAZÓW NARCIARZY I SNOWBOARDZISTÓW POWSTAŁYCH  

W TRAKCIE KORZYSTANIA Z TEJ TRASY U OSÓB NIE 

STOSUJĄCYCH SIĘ DO ZASAD POWYŻSZEGO REGULAMINU. 

 

 

 

 


