Regulamin
III Amatorskich Mistrzostw Powiatu Chrzanowskiego
w Narciarstwie Alpejskim i Snowboardzie
Rzyki k. Andrychowa - 17 luty 2013
Organizator:
Starosta Chrzanowski
we współpracy z Powiatowym Międzyszkolnym Ośrodkiem Sportowy w Chrzanowie.
Cel zawodów:
- Popularyzacja i upowszechnianie rodzinnego wypoczynku na nartach oraz integracja
środowiska narciarskiego w Powiecie Chrzanowskim.
- wyłonienie najlepszych zawodników-amatorów w poszczególnych kategoriach w Powiecie
Chrzanowskim
- wyłonienie najlepszych zawodników -amatorów z poszczególnych startujących zakładów
pracy Powiatu Chrzanowskiego.
Termin i miejsce zawodów:
17 lutego 2013 r. (niedziela) stok zjazdowy w Rzykach k. Andrychowa. początek godz. 9:00
Zgłoszenia:
- do dnia 15 lutego 2013 , mailowo na adres: moschrzanow@wp.pl
(należy podać: imię i nazwisko, wiek, miejsce zamieszkania).
- zakłady pracy przesyłają listę zbiorczą swoich pracowników startujących w zawodach z
danymi j.w.
Ze względów organizacyjnych po tym terminie zgłoszenia nie będą przyjmowane.
Opłata startowa:
Opłatę startową w wysokości 30 zł można dokonywać na rachunek bankowy UMKS przy
PMOS w Chrzanowie nr 75 8444 0008 0000 0080 4679 0001
(z dopiskiem: start w zawodach narciarskich).
- opłata startowa przeznaczona jest na koszty organizacyjne
Warunki uczestnictwa:
Uczestnikami zawodów mogą być osoby które:
- są mieszkańcami Powiatu Chrzanowskiego lub pracują w zakładzie pracy na terenie Powiatu
Chrzanowskiego
- legitymują się dobrym stanem zdrowia (oświadczenie uczestnika)
- osoby niepełnoletnie (zgoda rodziców)
- startujący w zawodach uczestnicy powinni obowiązkowo startować w kaskach ochronnych
- uiściły opłatę startową

Sposób przeprowadzenia zawodów:
Odbędzie się jeden lub dwa przejazdy slalomu giganta. (zależnie od ilości zawodników).
(w przypadku dwóch przejazdów do klasyfikacji generalnej brany pod uwagę będzie lepszy
czas przejazdu)
Podział na grupy wiekowe dla kobiet i mężczyzn:
GRUPA I
- 15 lat i młodsi (rok urodzenia 1998 i młodsi)
GRUPA II
- 19 lat i młodsi (rok urodzenia 1994 i młodsi)
GRUPA III - 20 - 35 lat (rok urodzenia 1993 - 1978)
GRUPA IV - 36 - 50 lat (rok urodzenia 1977 - 1963)
GRUPA V - 51 i starsi (rok urodzenia 1962 i starsi)
Program zawodów:
- 9:00 wydawanie numerów startowych w Biurze Zawodów ( przy dolnej stacji wyciągu).
Do odebrania numeru startowego wymagany jest dowód opłaty startowej.
- 9:30 - 10:00 oglądanie trasy ześlizgiem lub pługiem z widocznym numerem startowym.
Jazda na trasie przez światło bramki grozi dyskwalifikacją zawodnika.
10:00 start kobiet w kolejności grup I-V, przewidywany start mężczyzn w grupach I-V
bezpośrednio po kobietach. 14:00 przy dolnej stacji przewidywane ogłoszenie wyników,
zakończenie zawodów i rozdanie nagród
Nagrody:
- dla najlepszej zawodniczki/ zawodnika w każdej grupie puchar.
- dla trzech najlepszych zawodników w każdej grupie medale.
- dla wszystkich uczestników zawodów pamiątkowe dyplomy i koszulki oraz poczęstunek.
- kompletne wyniki zostaną umieszczone po zawodach na stronie internetowej PMOS:
www.pmos-chrzanow.pl
- nagrody w rywalizacji zakładów pracy fundują właściciele/ dyrektorzy danych zakładów
Postanowienia i informacje ogólne:
- organizatorzy zapewniają ubezpieczenie od NW
- organizatorzy nie biorą odpowiedzialności za ewentualne nieszczęśliwe wypadki
- po skończonym przejeździe w polu mety należy oddać numer startowy
- dojazd i karnety zjazdowe we własnym zakresie
- uczestnicy są uprawnieni do zakupu karnetu na wyciąg z 20% rabatem
- zawody przeprowadzone będą zgodnie z Narciarskim Regulaminem Sportowym.
- organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmiany regulaminu.
- w razie spraw spornych ostateczna decyzja przysługuje organizatorom zawodów

