REGULAMIN MISTRZOSTW GMINY PAWŁOWICE
W NARCIARSTWIE ALPEJSKIM
O PUCHAR WÓJTA

1.Organizator
Organizatorem zawodów jest Gminny Ośrodek Sportu w Pawłowicach.
2.Cel zawodów
Celem zawodów jest popularyzacja i upowszechnianie aktywnego wypoczynku na nartach,
integracja środowiska narciarskiego oraz podnoszenie poziomu narciarstwa zjazdowego.
3.Termin i miejsce zawodów
Zawody odbędą się 7.01.2018 r. na stoku narciarskim „Złoty Groń” w Istebnej, w konkurencji
slalom gigant.
4. Konkurencja
Slalom gigant - każdy zawodnik ma dwa przejazdy, których czasy są sumowane. Wygrywa
zawodnik z najlepszym czasem po zsumowaniu.
5.Kategorie wiekowe
Rywalizacja prowadzona jest w sześciu kategoriach wiekowych z podziałem na płeć:
I grupa (rocznik 2011 i młodsze) – kategoria wiekowa do 7 lat,
II grupa (rocznik 2010 – 2007) – kategoria wiekowa 8-11 lat,
III grupa (rocznik 2006 – 2003) – kategoria wiekowa 12-15 lat,
IV grupa (rocznik 2002 – 1997) – kategoria wiekowa 16-21 lat,
V grupa (rocznik 1996 -1978) – kategoria wiekowa od 22 -40 lat
VI grupa (rocznik 1977 i starsze) – kategoria wiekowa 41+
Jeśli liczba zawodników w kategorii wiekowej będzie mniejsza niż 8, wówczas następuje
łączenie kategorii wiekowych.
6.Program zawodów
a) 9.00-10.00 - wydawanie numerów startowych (według kolejności zgłoszeń).
b) 10.00 – 11.00 - oglądanie trasy. W czasie oglądania trasy zawodnicy muszą mieć założone
w sposób widoczny numery startowe. Oglądanie trasy może odbywać się ześlizgiem obok trasy
lub podchodzeniem od dołu. Jazda po trasie przez światło bramki grozi dyskwalifikacją
zawodnika.
c) 11.00 - start pierwszego zawodnika (od najmłodszej kategorii wiekowej, rozpoczynają
kobiety).
d) 13.00 - poczęstunek
e) 14.00 - ogłoszenie wyników oraz uroczyste wręczenie nagród. Odbędzie się ono po
zakończeniu wszystkich konkurencji.

7.Zgłoszenia i opłaty
Chętni mogą zgłaszać swój udział w zawodach wraz z uiszczeniem opłaty startowej w kasie
Gminnego Ośrodka Sportu do dnia 04.01.2018 r.
Uczestnicy wnoszą opłatę startową w wysokości: 20 zł osoby dorosłe, 10 zł dzieci i młodzież
ucząca się do 26 roku życia.
Rezygnacja z udziału w zawodach oraz zwrot opłaty startowej możliwy jest wyłącznie do
dnia 04.01.2018 r.
Uczestnikom zawodów przysługuje prawo do zakupu karnetu z 20% rabatem. Zawodnicy
otrzymają również ubezpieczenie NW.
Organizatorzy zalecają dodatkowe ubezpieczenie się od NW.
8.Warunki uczestnictwa
- Zawodnikami mogą być wyłącznie amatorzy nie posiadający licencji zawodowej PZN lub
ISF, z wyjątkiem dzieci do 10 roku życia.
- Każdy uczestnik zawodów wpłacając wpisowe oświadcza, że posiada wystarczające
umiejętności techniczne jazdy na nartach by wziąć udział w zawodach i sportowej rywalizacji
ze wszystkimi możliwymi skutkami i ryzykiem urazów czy wypadków. Organizatorzy nie
ponoszą odpowiedzialności za wypadki wynikłe z winy uczestników zawodów. (Załącznik nr1)
- Każdy uczestnik zawodów oświadcza, iż startuje na własny koszt oraz własną
odpowiedzialność i posiada odpowiednie oświadczenie lekarskie zezwalające na start
w zawodach.
- Zawodnicy nieletni posiadają pisemną zgodę rodziców lub opiekunów na udział
w zawodach.(Załącznik nr 2)
- Każdy uczestnik zawodów powinien posiadać kask narciarski. Zawodnicy w kategoriach I-V
startują w kaskach obowiązkowo.
W myśl „Ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie i ratownictwie w górach i na
zorganizowanych terenach narciarskich” (art. 29, 30, 45) istnieje prawny obowiązek jazdy w
kaskach do 16 roku życia, zakaz uprawiania narciarstwa i snowboardu pod wpływem alkoholu
lub innych środków odurzających.
9.Nagrody
Za zajęcie I miejsca w każdej kategorii wiekowej przewidziano puchar, medal i dyplom.
Za zajęcie II i III miejsca w każdej kategorii wiekowej przewidziano medal oraz dyplom.
Ponadto dyplomy otrzymają najmłodszy i najstarszy uczestnik zawodów.
Nagrody zostaną rozdane na uroczystym zakończeniu przy dolnej stacji kolei.
10. Postanowienia końcowe
- Organizator ma prawo odwołać zawody z uwagi na złe warunki śniegowe lub atmosferyczne.
- Przyjmuje się, iż wpis na listę zawodników jest równoznaczny z akceptacją niniejszego
regulaminu.
- Pozostałe przepisy reguluje Narciarski Regulamin Sportowy.
- Interpretacja regulaminu należy do organizatorów zawodów.
- Osobą odpowiedzialną za przebieg zawodów jest Felicja Brączek.

