REGULAMIN MISTRZOSTW POLSKI DRWALI

§1
Organizatorem mistrzostw polski drwali jest Stowarzyszenie Przedsiębiorców Leśnych
im. Mieczysława Wierzbickiego w Gołuchowie będące członkiem IALC.

§2
Mistrzostwa polski drwali odbywają się jako ostatnia impreza kończąca sezon startów
zawodniczych w kraju. Ostatnie zawody zaliczające się do klasyfikacji danego sezonu mogą
się odbyć 2 tygodnie przed planowanym terminem MPD. Zawody organizowane w tym
samym roku kalendarzowym, ale po terminie (lub 2 tygodnie przed) MPD zaliczają się do
kolejnego sezonu.

§3
Wszystkie zawody eliminacyjne do MPD muszą być rozgrywane zgodnie z regulaminem
IALC oraz mieć formę otwartą. Forma otwarta zawodów oznacza umożliwienie rejestracji
zawodników w ogłoszonych na stronie internetowej SPL terminach oraz limicie ilościowym
uczestników. Regulamin IALC znajduje się na stronie internetowej SPL.

§4
W zawodach, które są eliminacjami do MPD bierze udział obserwator nominowany przez
Prezesa SPL. Organizator zawodów zobowiązuje się do pokrycia kosztów dojazdu,
zakwaterowania oraz wyżywienia obserwatora. Wskazane jest aby obserwator wchodził
w skład jury zawodów. Po zakończonych zawodach eliminacyjnych organizator w terminie
trzech dni przekazuje wyniki wszystkich zawodników (łącznie z punktami za poszczególne
konkurencje) do przedstawiciela Zarządu Głównego SPL.

§5
Zawody eliminacyjne do MPD sędziowane są przez skład sędziowski posiadający legitymacje
sędziowskie IALC wydane przez SPL. Aktualna lista sędziów znajduje się na stronie
internetowej SPL.

§6
W MPD bierze udział 30 zawodników. Zawodnicy rywalizujący w zawodach eliminacyjnych
zdobywają punkty, które wpisywane są do tabeli. W tabeli zapisywany jest tylko najlepszy
wynik zawodnika w danym sezonie. W przypadku dwóch (lub więcej) zawodników z tą samą
ilością punktów zajmujących w tabeli ostanie miejsce premiowane awansem do MPD prawo
startu uzyska zawodnik z najlepszym drugim wynikiem sezonu. Tabela eliminacji do MPD
znajduje się na stronie internetowej SPL i jest aktualizowana po każdych zawodach
eliminacyjnych.
Przykładowa tabela:
Mistrzostwa

Zawody do rankingu
Lp.

Polski Drwali

Nazwisko i Imię
Miejsce

Data

startu

zawodów

Punkty

Miejsce w
zawodach

Pozycja do MPD

1

Nowak Janusz

Bobrowa

01.07.2017

1620

1

1

2

Kowalski Jan

Koszęcin

15.08.2017

1591

1

2

3

Głowacki Patryk

Warszawa

19.05.2017

1450

1

3

§7
W przypadku rezygnacji zawodnika z udziału w MPD jego miejsce zajmuje kolejny zawodnik
z listy.

§8
W MPD startują zawodnicy w dwóch kategoriach: senior oraz junior (U24). Zawodnicy w
kategorii junior nie mogą mieć więcej niż rocznikowo 24 lata w roku rozgrywania MPD.
Juniorzy mają prawo startować w zawodach eliminacyjnych jak i MPD jako senior po
zgłoszeniu swojego zamiaru organizatorowi w momencie rejestracji.

§9
W MPD mogą startować zaproszeni przez SPL goście poza klasyfikacją.

§10
Mistrzowie z obu kategorii wiekowych otrzymują prawo startu bez eliminacji w MPD
kolejnej edycji. W przypadku juniora, który zdobył mistrzostwo polski w wieku 24 lat
otrzymuje on prawo startu w kolejnej edycji MPD w kategorii senior.

§11
Prawo startu w MPD otrzymuje aktualny Mistrz Polski Szkół w Umiejętnościach Leśnych.

§12
Aby ubiegać się o przyznanie organizacji eliminacji MPD organizator zawodów musi
zapewnić minimum 60% miejsc startowych obywatelom polskim oraz umożliwić wszystkim
zawodnikom przystąpienie do każdej konkurencji.

§13
Organizator zawodów eliminacyjnym i MPD ma prawo przeprowadzenia kontroli trzeźwości
zawodników oraz testów na obecność innych środków niedozwolonych podczas pracy z
pilarką. Odmowa przeprowadzenia kontroli skutkuje nie dopuszczeniem zawodnika do startu
w zawodach.

