REGULAMIN
Zawody narciarskie w slalomie gigancie o „Puchar Prezydenta Miasta Będzina"
1.
2.
3.

4.

Organizator: Ośrodek Sportu i Rekreacji w Będzinie
Zawody zostaną przeprowadzone w dniu 11.02.2018 r. godz. 10.00 w Istebnej „Złoty Groń”
Udział w zawodach mogą wziąć osoby spełniające poniższe kryteria:
terminowe zgłoszenie udziału wraz z wpłatą wpisowego tj. do dn. 08.02.2018 r.
do godz. 15.00 (czwartek)
posiadają odpowiednie umiejętności narciarskie i dobry stan zdrowia,
osoby, które zakończyły karierę sportową, co najmniej trzy lata temu,
przed rozpoczęciem zawodów dzieci i młodzież przedłożą pisemną zgodę
rodziców.
Zgłoszenia należy dokonywać osobiście w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Będzinie
ul. Sportowa 4 - w Dziale Promocji i Organizacji Imprez ( zgłoszenia przyjmujemy na
podstawie wpłaty wpisowego).
Zgłoszenie powinno zawierać imię i nazwisko zawodnika, pesel, datę urodzenia oraz
miejsce zamieszkania.
Informacje :
tel. 32 267 30 07 wew. 31
kom: 505 533 414
Zamknięcie listy startowej w dniu 08.02.2018 r. o godz. 15.00 (czwartek)

5.
6.

Biuro zawodów będzie się mieścić w punkcie gastronomicznym "Okrąglak".
Program zawodów:
rozdanie numerów startowych nastąpi w biurze zawodów. Biuro zawodów czynne
od godz. 8:00
trasa będzie ustawiona zgodnie z narciarskim regulaminem sportowym
zawodnicy będą startowali w kolejności wg przyznanych numerów startowych od
kategorii I
wręczenie pucharów odbędzie się na dole wyciągu.
Przewidywana godz. wręczenia nagród 15:00

7.

Zawody zostaną przeprowadzone w 6-ciu grupach wiekowych kobiet i mężczyzn:
- I grupa
rocznik 2010 i młodsi (chłopcy i dziewczynki startują razem
- 1 przejazd)
- II grupa
rocznik 2006 - 2009
- III grupa rocznik 2005 - 2000
- IV grupa
rocznik 1999 - 1984
- V grupa
rocznik 1983 – 1967
- VI grupa
rocznik 1966 i starsi

8.
9.

Każdy zawodnik przejeżdża slalom 2 razy.
Nagrody:
- za zajęcie miejsc I – III – puchary, dyplomy i nagrody rzeczowe

10.

Wpisowe wynosi
- 25 zł dzieci i młodzież do lat 19
- 30 zł dorośli

11. Listy startowe zostaną ustalone w poszczególnych grupach wiekowych w drodze
losowania w dniu 08.02.2018 r.
12. Zawodnicy startują począwszy od najmłodszej grupy dziewcząt i chłopców.
13. Start pierwszej grupy wiekowej odbędzie się o godz.10.00.
14. Zawodnicy ubezpieczają się na własny koszt.

15. Za stan zdrowia uczestników i umiejętności narciarskie organizator zawodów nie
ponosi odpowiedzialności.
16. Zawody przeprowadzone zostaną zgodnie z obowiązującymi przepisami PZN
w zakresie organizacji zawodów narciarskich w konkurencjach zjazdowych.
17. Organizator zawodów ma prawo odwołania konkurencji z uwagi na złe warunki
śniegowe lub atmosferyczne.
18. Interpretacja regulaminu należy do organizatorów zawodów.
19. Uczestnik wyraża zgodę na opublikowanie na łamach strony internetowej
i w informacjach medialnych przez Organizatora wizerunku oraz imienia i nazwiska
uczestnika.
20. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych podanych w
oświadczeniu odnośnie stanu zdrowia/formularzu zgoda na samodzielne uczestnictwo
osoby niepełnoletniej (wiek min. 16 lat) zgodnie z ustawą o ochronie danych
osobowych z dnia 29 sierpnia1997 r. (Dz.U. z 1997 r., Nr 133, poz.883).
21. Wzięcie udziału w maratonie stanowi potwierdzenie zapoznania się z niniejszym
regulaminem.

