„Slalom o Puchar Prezydenta
Miasta Jelenia Góra”

Regulamin zawodów
Organizator
„Łysa Góra Sp. z o.o., Dziwiszów 97 A , 58 – 508 Jelenia Góra, Współorganizator UM Jelenia Góra
Tel. 75 71 39 200; e-mail : biuro@lysagora.pl
Termin i miejsce zawodów
16.02.2017, ośrodek SKI ARENA ŁYSA GÓRA - Dziwiszów.
Oglądanie trasy – godz. 9:30 – 9:50
Start pierwszego zawodnika – 10:00
Przewidywany czas zakończenia imprezy (rozdania nagród) – 30 minut od zakończenia
przejazdu ostatniego zawodnika.
Zgłoszenia
Zapisy odbywają się poprzez wysłanie e-maila na adres: biuro@lysagora.pl
(podając imię i nazwisko zawodnika oraz rok urodzenia) do dnia 15.02.2017 lub w dniu
zawodów do godziny 8.30
Wydawanie numerów – 16.02.2017r.
w godz. 8.30 do 9.00.
Kategorie wiekowe

kat. 1
kat. 2
kat. 3
kat. 4

do lat 4
5-6 lat
7-10 lat
11-12 lat

rocznik 2012 i mł.
2010-2011r.
2009-2006r.
2005-2004r.

kat. 5
kat. 6
kat. 7
kat. 8
kat. 9

13-14 lat 2003-2002r.
15-18 lat 2001-1998r.
19-34 lat 1997-1982r.
35-45 lat 1981-1971r.
46-więcej 1970-.....

Sposób przeprowadzenia zawodów
Zawody zostaną rozegrane w konkurencji slalom gigant (1 przejazd w przypadku dużej ilości
zgłoszeń, 2 przejazdy w przypadku małej ilości zgłoszeń). Ilość przejazdów zostanie podana
do wiadomości zawodników w dniu zawodów.
W przypadku decyzji organizatora o rozegraniu dwóch przejazdów, na wynik składa się suma
czasów z pierwszego i drugiego przejazdu.
Zawody zostaną przeprowadzone zgodnie z Narciarskim Regulaminem Sportowym.

Nagrody
Zawodnicy startujący w poszczególnych kategoriach otrzymują medale (za zajęcie miejsca
od 1 do 3) oraz dyplomy (od 1 do 6 miejsca).
Dodatkowo najlepszy czas ze wszystkich 9-ciu kategorii zostanie nagrodzony Pucharem Prezydenta
Miasta Jelenia Góra.
Postanowienia końcowe
Zawodnicy zostaną dopuszczeni do startu po okazaniu zgody rodziców na start w zawodach.
■
■

■
■

Każdy uczestnik startuje na własną odpowiedzialność i ubezpiecza się
we własnym zakresie.
Zgłoszenie udziału w zawodach jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na:
- przetwarzanie danych osobowych przez „Łysa Góra” Sp. z o.o. zgodnie z
Ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101 poz. 926), w
tym publikacje wyników zawodów;
W celu zachowania bezpieczeństwa zabrania osobom nie biorącym udziału
w zawodach przebywania na trasie.
Zgłoszenie się zawodnika na zawody jest równoznaczne z akceptacją
Regulaminu.

■

Organizator zastrzega sobie prawo do zmian regulaminu

■

W sprawach nie ujętych w regulaminie decyzję podejmuje Organizator.

Zawodnicy zobowiązani są do startu w kaskach.

