REGULAMIN ZAWODÓW W NARCIARSTWIE ZJAZDOWYM I
SNOWBOARDZIE W KONKURENCJI SLALOM GIGANT
ORGANIZOWANYM PRZEZ AKTYWACJĘ ORAZ STACJĘ NARCIARSKĄ
SPORT ARENA PRZY OKAZJI MEMORIAŁU IM. STANISŁAWA
CICHONIA
1. Organizatorzy:
AKTYWACJA Grzegorz Pietrzyk
Stacja Narciarska SPORT ARENA MYŚLENICE
2. Zawody zostaną przeprowadzone w dniu 03.03.2018 r. na trasie nr 1FIS Stacji
Narciarskiej MYŚLENICE, w konkurencji slalom gigant.
3. Udział w zawodach mogą wziąć osoby spełniające kryteria:
- terminowe zgłoszenie udziału,
- posiadanie odpowiednich umiejętności narciarskich i dobrego stanu zdrowia,
4. Aby dokonać zgłoszenia osoba startująca lub jego prawny opiekun (w przypadku osób
niepełnoletnich) zobowiązany jest zarejestrować się do zawodów. Aby zarejestrować
się, należy wypełnić kartę zgłoszenia i zapisać się w biurze zawodów najpóźniej na 30
minut przed startem zawodów oraz dokonać opłaty startowej. Zgłoszenia można
dokonać również wypełniając formularz zgłoszeniowy znajdujący się na stronie
internetowej www.aktywacja.com.pl najpóźniej do piątku 02.03. 2018, do godziny
20.00.
Zawodnicy mają prawo startu jednocześnie w kategorii: narty i snowboard. Wówczas
opłata startowa pobierana jest za każdą kategorię osobno.
Opłata startowa za udział w zawodach wynosi przy zapisie internetowym 20 zł, w
dniu zawodów: 30 zł lub więcej.
Po uiszczeniu opłaty startowej uczestnik otrzymuje kartę zgłoszeniową uprawniającą
do odebrania numeru startowego, oraz bon zniżkowy (45%) na zakup karnetu
czasowego (4 godzinny).
5. Zamknięcie listy startowej następuje w dniu zawodów o godzinie 9.30.
6. Konkurencja zostanie przeprowadzona w narciarstwie zjazdowym, w czterech grupach
wiekowych z uwzględnieniem podziału na płeć (podział na płeć nie obejmuje
kategorii 1 i 2):
N1 – roczniki od 2006
N2 - 2005 - 2002
N3 - 2001 - open
Konkurencja zostanie przeprowadzona również w kategorii snowboard w dwóch
kategoriach wiekowych:
S1 - rocznik 2004 i młodsi
S2 - rocznik 2003 i starsi

7. Zawody obejmują jeden przejazd slalomu giganta, przy czym Organizator zastrzega
sobie prawo do zwiększenia do dwóch ilości przejazdów jeśli w danej kategorii będzie
startować niewielka liczba zawodników.
8. Listy startowe zostaną ustalone w poszczególnych grupach wiekowych w drodze
losowania w dniu 03.03.2018 na 15 minut przed rozpoczęciem przejazdów danej
kategorii.
9. Zawodnicy startują począwszy od najmłodszej grupy dziewcząt i chłopców w
kategorii narty
10. Start pierwszej grupy odbędzie się o godz. 10.45 lub wcześniej.
11. Nagrody:
Każdy zawodnik otrzymuje pamiątkowy medal Memoriału,
Za najlepsze czasy w każdej kategorii Organizator przewiduje medale AKTYWACJI
Zawodnik który uzyska najlepszy czas w swojej kategorii otrzymuje dodatkowo
Statuetkę Memoriału która zostanie wręczona podczas oficjalnej dekoracji Laureatów
Memoriału w niedzielę, 04.03.2018r.
Dla najlepszych Zawodników przewidziane są również inne nagrody.
12. Zawodnicy ubezpieczają się na własny koszt.
13. Dla dzieci i młodzieży do ukończenia 16 roku życia istnieje obowiązek jazdy w kasku.
14. Za stan zdrowia uczestników i umiejętności narciarskie organizator zawodów nie
ponosi odpowiedzialności.
15. Uczestnictwo w zawodach odbywa się na własną odpowiedzialność zainteresowanych.
16. Zawody przeprowadzone zostaną z obowiązującymi przepisami PZN w zakresie
organizacji zawodów narciarskich w konkurencjach zjazdowych.
17. Organizator zawodów ma prawo odwołania konkurencji z uwagi na złe warunki
śniegowe lub atmosferyczne.
18. Interpretacja regulaminu należy do organizatorów zawodów.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!!!
PROGRAM IMPREZY:

03.03.2018 (SOBOTA)
• 8.15 – 9.30– przyjmowanie opłaty startowej w kasie nr 3 Stacji
Narciarskiej Myślenice, obok dolnej stacji kolei 4-osobowej, przy
ul. Leśnej
• 8.15 – 9.30 – przyjmowanie zapisów oraz wydawanie numerów
startowych (po okazaniu wypełnionej karty zgłoszeniowej ) w
biurze zawodów obok kasy nr 3 przy dolnej stacji kolei 4-osobowej
• 10.00 - 10.15 - wspólna rozgrzewka przy muzyce
• 10.15 – 10.30 – oglądanie trasy slalomu
• 10.30 – zamknięcie trasy dla oglądających
• 10.45 – start zawodników
• 13.00 – ogłoszenie wyników, rozdanie nagród i zakończenie
imprezy; przed karczmą obok górnej stacji kolei 4-osobowej
KOLEJNOŚĆ STARTU W GRUPACH
Wg numerów startowych - od najniższego do najwyższego (N1, N2,
N3, S1, S2)

