Zawody w narciarstwie alpejskim
o PUCHAR KLUBU SPORTOWEGO SZRENICA 2017
Regulamin
1. Organizator
Organizatorem zawodów jest Klub Sportowy Szrenica.
Tel.:
E-Mail: biuro@ksszrenica.pl
2. Cel zawodów
Celem zawodów jest integracja miłośników narciarstwa, popularyzacja i upowszechnienie
aktywnego wypoczynku na nartach wśród dzieci i młodzieży, połączone z rywalizacją, oraz
odkrywanie młodych talentów.
3. Termin i miejsce zawodów
Zawody odbędą się 18.02.2017 na dolnym odcinku Świątecznego Kamienia lub na Hali
Szrenickiej Ski Areny Szrenica w Szklarskiej Porębie.
4. Zgłoszenia, opłaty startowe, losowanie numerów
W zawodach mogą startować dzieci i młodzież zgodnie z podanymi w regulaminie grupami
wiekowymi.
Warunkiem dopuszczenia do zawodów jest posiadanie kasku narciarskiego, sprawdzonego
sprzętu oraz pisemna zgodna rodziców (prawnych opiekunów) na udział w zawodach.
Zgłoszenia tylko pocztą elektroniczną do dnia 16.02.2016 do godz. 20.00 na
adres: biuro@ksszrenica.pl
Losowania numerów startowych dokona organizator po zamknięciu zgłoszeń.
Listy zawodników zostaną utworzone na podstawie przynależności do grup wiekowych.
Opłata startowa
Opłata startowa 10 zł.
Koszty karnetu na wyciąg zawodnicy pokrywają we własnym zakresie.
Ze względów organizacyjnych wprowadzamy limit 120 startujących.
Wydawanie numerów
Wydawanie numerów startowych w dniu zawodów 18.02.2017 od godz.8.45 – 10.00 w
Biurze Zawodów. (Hala Szrenicka)
Biuro Zawodów znajdować się będzie w Schronisku na Hali Szrenickiej.
Opłata za zgubienie numeru startowego 50 zł.

5. Prawo startu, grupy wiekowe
Dziecko C: 2009 – 2010 i młodsze
Dziecko B: 2008 - 2007
Dziecko A: 2006 – 2005
Junior C: 2004 – 2003
Junior B: 2002 – 2001
Junior A: 2000 – 1999
Wszystkie kategorie wiekowe z podziałem na dziewczynki i chłopców.
6. Sposób przeprowadzenia zawodów
Zawody zostaną przeprowadzone zgodnie z Narciarskim Regulaminem Sportowym i
zmianami wprowadzonymi niniejszym regulaminem. Odbędzie się jeden/dwa (zależne od
warunków na stoku) przejazdy SLALOMU GIGANTA.
Zawodnik, który nie stawi się w gotowości do startu w momencie, gdy następuje jego
kolejność, zostanie zdyskwalifikowany.
Trasa zawodów otwarta do oglądania od godz. 9.15 do 10.15.
Oglądanie tylko z boku trasy. Podczas oglądania obowiązują numery startowe.
Start pierwszego zawodnika o godz. 10.30.
Zakończenie zawodów i dekoracja odbędzie się godzinę po zakończeniu przejazdu przez
ostatniego zawodnika.
7. Ustalenie wyników
Kolejność miejsc ustalona zostanie według rzeczywistego czasu przejazdu. W przypadku
dwóch przejazdów decydować będzie suma czasów przejazdu.
8. Nagrody i dyplomy
Zawodnicy startujący w poszczególnych kategoriach otrzymują:
Puchary - zwycięzcy kategorii wiekowych
Medale - za zajęcie od 1 do 3 miejsca
Dyplomy - za zajęcie od 1 do 6 miejsca.
9. Ryzyko startu
Każdy uczestnik bierze udział w zawodach na własne ryzyko i odpowiedzialność.
Uczestnicy korzystają z powszechnego ubezpieczenia we własnym zakresie.
Istnieje obowiązek przedłożenia organizatorom w momencie zgłoszenia do zawodów zgody
opiekuna na udział w zawodach.
Kaski narciarskie dla uczestników zawodów są obowiązkowe.
10. Postanowienia końcowe, ubezpieczenie zawodników

o Organizator nie ubezpiecza uczestników zawodów.
o Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki losowe podczas dojazdu i
powrotu zawodników z zawodów.
o Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki na trasie.
o Organizator nie prowadzi depozytu dla rzeczy wartościowych i nie ponosi
odpowiedzialności materialnej za rzeczy zaginione i zniszczone podczas trwania
zawodów.
o Zgłoszenie udziału w zawodach jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na:
przetwarzanie danych osobowych przez KS Szrenica zgodnie z Ustawą o ochronie
danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101 poz. 926), w tym publikacje wyników
zawodów; wykorzystanie wizerunku w materiałach informacyjnych.
o Zabrania się przebywania osobom postronnym na trasie (w celu zachowania
bezpieczeństwa).
o Jeśli warunki pogodowe utrudnią lub nie pozwolą na rozegranie zawodów w
planowanym terminie, Organizator może dokonać zmian w programie zawodów lub
przesunąć ich termin.
o Naruszenie regulaminu oraz niesportowe i lekceważące zachowanie będzie karane
dyskwalifikacją.
o Organizator zastrzega sobie prawo do interpretacji niniejszego regulaminu oraz do
jego zmian.
o W sprawach nie ujętych w regulaminie ostateczną decyzję podejmuje Jury Zawodów
w składzie: Delegat Techniczny, Sędzia Startu, Sędzia Mety.
o W kwestiach spornych ostateczne decyzje podejmuje Delegat Techniczny i
uczestnikom nie przysługuje prawo odwołania od tych decyzji.
o Zgłoszenie się zawodnika na zawody jest równoznaczne z akceptację regulaminu.

