
 

REGULAMIN 
III ZIMOWE MISTRZOSTWA GMIN

 RZECZKA 14 lutego 2013 

ORGANIZATORZY:

Centrum Sportu i Rekreacji w Walimiu 

Ul. Boczna 8A 

58-320 Walim sport@walim.pl  tel. 74 8423033 

Oraz współorganizatorzy wymienieni w ogłoszeniu 

1. CEL  ZAWODÓW

Celem zawodów jest promocja sportowego  oraz aktywnego wypoczynku.  Możliwość sprawdzianu 

umiejętności  amatorów narciarstwa .

2. MIEJSCE  I  TERMIN  ZAWODÓW

Zawody odbędą się 14 lutego 2013 roku 

na stoku narciarskim ,,NA STOKU’’ – OŚRODEK WYPOCZYNKOWY miejscowość -RZECZKA. 

3. UCZESTNICTWO

Zawody otwarte skierowane do osób amatorsko uprawiających narciarstwo.

4. BIURO  ZAWODÓW

Centrum Sportu i Rekreacji w Walimiu  ul. Boczna 8A.  

W dniu imprezy na stoku ,,NA STOKU’’ – OŚRODEK WYPOCZYNKOWY miejscowość -RZECZKA.

5 . ZGŁOSZENIA  / OPŁATY  

a) Zgłoszenia będą przyjmowane do dnia 13 lutego 2013 r.  

pocztą elektroniczną  e-mail: sport@walim.pl  lub w biurze zawodów.  

info  74 8423033 lub 600 954 954;  www.sport.walim.pl

b) W dniu zawodów w godz. 9.00-10.00 bezpośrednio w biurze zawodów w miejscu organizacji imprezy na

 Opłata startowa (powyżej 18 lat) wynosi:

  – od osoby zgłaszającej swój udział przed zawodami 10 zł/os

 UWAGA: organizatorzy  zapewniają karnet na wyciąg. Obowiązuje  kaucja 10 zł/karnet

6 . SPOSÓB  PRZEPROWADZENIA  ZAWODÓW

Zawody zostaną przeprowadzone zgodnie z Narciarskim Regulaminem Sportowym i zmianami

wprowadzonymi przez organizatorów mającymi na celu poprawę bezpieczeństwa uczestników

zawodów oraz widzów. Uczestnicy do 18 lat obowiązkowo muszą posiadać kask ochronny.

Planowane są dwa przejazdy Slalomu giganta, i snowboard  jednak w przypadku złych warunków

atmosferycznych lub dużej liczby uczestników (powyżej 100) tylko jeden. 

7. USTALENIE  WYNIKÓW

We wszystkich grupach zostanie ustalona kolejność miejsc według rzeczywistego czasu (suma

pierwszego i drugiego) lub jednego przejazdu.



 

 

posiadać pisemną zgodę opiekunów na udział w zawodach. Dokument do pobrania na stronie  
organizatora www.sport.walim.pl  

8 . PODZIAŁ  NA  GRUPY

KOBIETY(K) /MĘŻCZYŹNI (M)            *K- kategoria

K1- d o III Klasy  SP

K2- od IV-VI Klasy SP 

K3- od I- III Gimnazjum

K4- od 16-35 lat

K5-         od 35 lat

K - OPEN K i M 

UWAGA: Jeżeli liczba uczestników zgłoszonych do którejkolwiek kategorii

wiekowej będzie mniejsza niż trzech zawodników zostaną oni dołączeni do najbliższej starszej grupy 

9. KLASYFIKACJA GMINNA

W konkursie prowadzona będzie klasyfikacja gminna.

Do klasyfikacji gmin liczonych będzie 5 najlepszych wyników, na podstawie czasów z klasyfikacji

OPEN, uczestników reprezentujących daną gminę (miasto), biorących udział  w zawodach.

Minimalna  ilość reprezentantów z  danej gminy (miasta) wynosi 3 zawodników.

10. PROGRAM  ZAWODÓW 17.02.2012

9.00 – 10.00 dodatkowe zapisy, przyjmowanie wpłat i wydawanie numerów startowych

10.15 – odprawa techniczna i oglądanie trasy 

10.30 – start zawodów w kolejności: K1, M1, K2, M2, K3, M3, K4, M4, K5, M5.

14.30 – zakończenie  zawodów 

15.00 – ogłoszenie wyników, wręczenie nagród 

UWAGA: Istnieje możliwość przesunięcia zawodów w czasie z przyczyn technicznych lub odwołania

zawodów z powodu warunków atmosferycznych.

11. INTERPRETACJA  REGULAMINU 

Prawo interpretacji niniejszego regulaminu przysługuje Jury.

12. RYZYKO STARTU

Każdy uczestnik bierze udział w zawodach na własne ryzyko i odpowiedzialność, co poświadcza

własnoręcznym podpisem złożonym na deklaracji przed przystąpieniem do rywalizacji. Wszyscy

uczestnicy powinni być ubezpieczeni od KL i NNW. Uczestnicy o 18 roku życia zobowiązani są

13. NAGRODY I DYPLOMY

W kategoriach Open kobiet i mężczyzn – Puchary, 

pierwsze trójki w poszczególnych kategoriach – medale. 

 Organizator


