
 
REGULAMIN MISTRZOSTW GMINY JERZMANOWICE- PRZEGINIA W NARCIARSTWIE 

ALPEJSKIM O PUCHAR WÓJTA 
 

 
I.POSTANOWIENIA OGÓLNE:  
 
1. Cel zawodów Celem zawodów jest popularyzacja bezpiecznego narciarstwa, propagowanie 
aktywnego wypoczynku wśród dzieci, młodzieży i rodziny. Zachęcanie do podejmowania wyzwań w 
sportowej rywalizacji i odkrywanie młodych talentów oraz dawanie przykładu przez dorosłych. 
Przeciwdziałanie  uzależnieniom (alkohol, narkotyki, nikotyna i inne) oraz niedostosowania 
społecznego.   

 

2. Miejsce i termin Zawody odbędą się – 26 lutego 2014r. – Stok narciarski w Spytkowicach 
kompleks "Beskid" 34-745 Spytkowice 135A. Biuro w restauracji przy wyciągu, starty od 
godz. 9.20. W razie warunków nie pozwalających rozegrać zawody, zawody zostaną 
odwołane.  

 

3. Organizator zawodów Organizatorem zawodów jest Wójt Gminy Jerzmanowice-Przeginia, 
Gminny Szkolny Związek Sportowy w Przegini. 

 

4. Uczestnicy  Zawody odbędą się w pięciu grupach: szkoły podstawowe, gimnazja, open, rodzinna, 
snowboard open. W zawodach biorą udział: dzieci, młodzież, i osoby pełnoletnie zamieszkałe na 
terenie gminy Jerzmanowice -Przeginia.  

 

Warunkiem dopuszczenia do zawodów jest posiadanie kasku ochronnegou osób do 18 lat 
(sprzęt narciarski/snowboardowy- aktualny serwis). Pisemna zgoda prawnych opiekunów 
na udział w zawodach.  

5. Zgłoszenie 

Zgłoszenia: telefonicznie 503029812 - Tomasz Kiszka, Marcin Gałka 608353503 oraz 
obowiązkowo e-mail: pino29@wp.pl do godziny 12:00  24.02.2014 r. W dniu imprezy 
zgłoszenia nie będą przyjmowane!  
 
 Dzieci biorą udział w zawodach na odpowiedzialność zgłaszających szkół lub rodziców. 
 Organizator zapewnia ciepłe napoje i poczęstunek. 
 Opłaty za wyciąg pokrywa startujący. 
Oświadczenie Rodziców/Prawnych Opiekunów uczestnika niepełnoletniego należy 
złożyć obowiązkowo w biurze zawodów(składa opiekun, osoba niepełnoletnia) 
 
6. Zapewnienie podstawowej opieki medycznej (apteczka pierwszej pomocy, osoba przeszkolona 
medycznie), o poziomie medycznego zabezpieczenia zawodów decyduje organizator.   
 
7. Transport zapewnia organizator :  
 

 dzieci oraz młodzież szkół transport zapewnia organizator 

 osoby uczestniczące w kategorii open na własny koszt(istnieje możliwość transportu 
grupowego wraz z młodzieżą szkolna autokarem, info tel.  503029812, 608353503, e-mail: 
pino29@wp.pl) 



 
II.  PRZEBIEG ZAWODÓW:  
 
8. Numery startowe Numery startowe wydawane są w dniu zawodów od godz. 8.30 – 9.00 w biurze 
zawodów(odbiera opiekun, osoby uczestniczące w kategorii open) 
 

9. Sposób przeprowadzania zawodów - Zawody zostaną przeprowadzone zgodnie z niniejszym 
regulaminem – Obowiązują dwa   przejazdy Slalomu.  

 
10. Kategorie: Organizator przewiduje następujące kategorie wiekowe: 
 
Gr. I – klasy I-IV szkoła podstawowa 
Gr. I a– klasy V-VI szkoła podstawowa 
Gr. II – klasy I-III  gimnazjum  
Gr. III– open od lat 17 lat 
Gr. IV – rodzinna 
Gr. V– snowboard(open, bez kategorii) 
 
 
We wszystkich grupach zostanie ustalona kolejność zajętych miejsc, według rzeczywistego czasu 
przejazdu. Klasyfikacja prowadzona będzie oddzielnie dla dziewcząt i chłopców oraz pań i panów 
grupa open-( za wyłączeniem grupy snowboard open). Grupa V - startują rodzice + max. dwoje 
rodzeństwa(do 17 lat) z czego tylko trzy najlepsze czasy uzyskane z pośródcałej rodziny brane  będą 
do klasyfikacji końcowej. 
 
III POSTANOWIENIA KOŃCOWE:  
 
1. Miejsce rozgrywania konkurencji O miejscu rozgrywania konkurencji, przesunięciu, zmianie lub 
odwołaniu decyduje Sędzia Główny i Organizator.  

2. Oglądanie trasy: Trasa będzie udostępniona uczestnikom do zapoznania się, co najmniej pół 
godziny przed startem pierwszego zawodnika - Trasę można poznać przez podchodzenie z dołu do 
góry, bądź zjazd ześlizgiem - w każdym przypadku obok trasy. - Jazda po trasie i w świetle 
bramek jakimkolwiek sposobem jest zabroniona!!! Wyjątkiem jest najmłodsza grupa dzieci, 
którzy wraz z opiekunem przejadą trasę pługiem.  

3. Ogłoszenie wyników i wręczenie pucharów, medali  i nagród odbędzie się w dniu zawodów około  
godz. 12.00. Dyplomyzostanąwręczone w późniejszymterminie. 

4. Jury zawodów i protesty Kwestie sporne oraz ewentualne protesty rozstrzyga po zakończeniu 
imprezy Jury Zawodów.  

5. Nagrody i dyplomy  
 
Gr. I – 1 miejsce puchar, 1-3 miejsce medale, 1-6 dyplomy 
Gr. I a–1 miejsce puchar, 1-3 miejsce medale, 1-6 dyplomy 
Gr. II– 1 miejsce puchar, 1-3 miejsce medale, 1-6 dyplomy 
Gr. III– 1 miejsce puchar, 1-3 nagrody rzeczowe 
Gr. IV – 1 miejsce puchar, 1-3 miejsce medale, 1-6 dyplomy 
Gr. V– 1 miejsce puchar, 1-3 miejsce medale, 1-6 dyplomy 
 
Zawodnicy ubezpieczają się we własnym zakresie.  
W przypadku zgłoszenia się mniej niż 3 zawodników w danej kategorii zawodnicy włączeni zostaną do 
kategorii wiekowo wyższej.  
Organizator zastrzega sobie prawo do zmian i interpretacji regulaminu.  
 
6. Koszty przejazdu wyciąg krzesełkowego uczestnicy pokrywają we własnym zakresie(dla 
zawodników cena karnetu od 9.00 do 13.00  25 PLN+10 PLN KAUCJA!)  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


