IX Zawody o Puchar Burmistrza Miasta w narciarstwie alpejskim
Istebna – „Złoty Groń” - 28 luty 2016
REGULAMIN
1. ORGANIZATORZY:
- Burmistrz Miasta Łaziska Górne,
- Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Łaziskach Górnych,
2. KATEGORIE:
Zawody rozgrywane będą w następujących kategoriach wiekowych:
1) Dziewczęta i chłopcy do 10 lat (wspólna kategoria - rocznik do 2006) - obowiązkowo kask
2) Dziewczęta / chłopcy od 10 do 16 lat (rocznik od 2006 do 2000) – obowiązkowo kask.
3) Kobiety / mężczyźni 16 - 35 lat (rocznik 2000 - 1980),
4) Kobiety / mężczyźni 35-50 lat (rocznik 1981 - 1966),
5) Kobiety/mężczyźni powyżej 50 lat (rocznik 1966 i starsi),
6) kategoria OPEN – „NAJLEPSZY WŚRÓD NAJLEPSZYCH” (zwycięzca wyłoniony
z łącznej klasyfikacji – najlepszy łączny czas obu przejazdów).
Klasyfikacja do kategorii następuje na podstawie daty urodzin na dzień zawodów.
3. UCZESTNICTWO:
Prawo uczestnictwa mają tylko mieszkańcy Łazisk Górnych oraz pracownicy i emeryci łaziskich
zakładów pracy.
4. ORGANIZATORZY ZAPEWNIAJĄ :
• organizację zawodów (elektroniczny pomiar czasu, przygotowanie trasy, ustawienie
slalomu, obsługa GOPR i medyczna w trakcie zawodów, zabezpieczenie trasy, numery
startowe),
• puchary (I – III miejsce indywidualnie),
• dyplomy (I – III miejsce indywidualnie),
• nagrody rzeczowe.
• ubezpieczenie grupowe NW dla uczestników zawodów.
Uczestnik we własnym zakresie pokrywa koszty wszystkich zjazdów na stoku narciarskim
(karnety, bilety jednorazowe) .
5. WPISOWE:
Odpłatność za udział w zawodach wynosi:
• dzieci do 16 lat – 5 zł / osoba,
• osoby powyżej 16 lat – 10 zł./osoba.
6. PROGRAM ZAWODÓW:
NIEDZIELA 28 luty 2016:
godzina od 8.30 – jazda na stoku, przygotowanie do zawodów,
godzina 9.00 - 9.45 – weryfikacja zawodników – list startowych,
godzina ~10.15 – oficjalne otwarcie zawodów (na stoku)
godzina 10.30 – rozpoczęcie zawodów – przejazd przygotowanego slalomu,
godzina ~ 14.00 – 15.00 – zakończenie zawodów –wręczenie pucharów, medali i
dyplomów oraz nagród (miejsce zostanie ustalone przed zawodami),
7. SYSTEM ZAWODÓW:
1) Przewiduje się dwa przejazdy z pomiarem czasu dla każdego uczestnika. W przypadku złych
warunków pogodowych, śniegowych dopuszcza się możliwość jednego przejazdu.
2) Uczestnicy startują wg następującej kolejności kategorii:
• grupa najmłodsza dziewcząt i chłopców do lat 10 (kategoria 1),
• dziewczęta / chłopcy od 10 do 16 lat (kategoria 2),
• kobiety i mężczyźni powyżej 50 lat (kategoria 5),
• kobiety i mężczyźni od 35 do 50 (kategoria 4),
• kobiety i mężczyźni od 16 do 35 lat (kategoria 3).

3)

O kolejności startu w ramach danej kategorii wiekowej decyduje kolejność zapisów do
zawodów.
4) O kolejności na mecie decyduje najlepszy łączny czas dwóch przejazdów (lub pojedynczy
wynik przy jednym przejeździe) w danej kategorii wiekowej.
8. ZAPISY I WPŁATY.
Zapisy są dokonywane do czwartku 25 lutego 2016 do godziny 15.00 osobiście w sekretariacie
MOSiR ul. Ogrodowa 50, telefonicznie 32 / 221 11 38 lub e-mail: sekretariat@mosir.laziska.pl
Wpłaty za udział w zawodach można dokonać osobiście w kasie MOSiR (Hala ul. Ogrodowa 50 do
25.02.2016 - kasa czynna do godziny 15:00) lub przelewem na rachunek bankowy MOSiR w
Mikołowskim Banku Spółdzielczym z siedzibą w Mikołowie 83 8436 0003 0000 0026 5895 0001.
Rezygnacja z udziału w zawodach z przyczyn niezależnych od organizatorów nie powoduje
zwrotu wpisowego, z wyjątkiem sytuacji opisanej w punkcie 13 Regulaminu.
Przy zgłaszaniu zawodników (telefonicznie, e-mailem) prosimy o podanie danych:
imię i nazwisko zawodnika, datę urodzenia, numer telefonu).
9. NAGRODY, PUCHARY:
Pucharami i dyplomami zostają nagrodzeni zwycięzcy z miejsc I-III danej kategorii wiekowej.
Przyznany zostanie również Puchar Burmistrza dla „NAJLEPSZEGO WŚRÓD NAJLEPSZYCH”
(najlepszy łączny wynik bez podziału na kategorie) oraz Puchar Dyrektora MOSiR dla najmłodszego i
najstarszego uczestnika zawodów.
10. PRZEPISY DYSCYPLINARNE:
Zawodnicy nie przestrzegający Regulaminu zawodów mogą zostać przez Organizatorów
wykluczeni z przejazdów w zawodach. Powtórzenie przejazdu może nastąpić tylko w przypadku nie
zadziałania, zablokowania systemu pomiaru czasu lub niewłaściwego startu (poruszenie urządzenia
startowego przed sygnałem startowym). „Wypadnięcie” z trasy zjazdu nie stanowi powodu do
powtórzenia przejazdu, chyba, że wynikało to z sytuacji na trasie (np. osoby niepowołane na trasie
przejazdu, niewidoczne oznaczenie trasy z powodu np. mgły).
Zawodnicy w wieku do 16 lat (kategoria 1 i 2) startują obowiązkowo w kasku ochronnym.
11. POZOSTAŁE PRZEPISY
Zawodnicy pokrywają koszty karnetów, biletów na wyciąg; posiadają własny sprzęt narciarski.
Organizatorzy nie odpowiadają za wypadki zaistniałe i zawinione przez uczestników zawodów
oraz za rzeczy zgubione lub skradzione w czasie zawodów.
Sprawy sporne i nie ujęte w wyżej wymienionych punktach Regulaminu rozstrzygają Organizatorzy.
12. DOJAZD NA ZAWODY
Uczestnicy dojeżdżają na zawody we własnym zakresie lub mogą skorzystać z busa (ilość miejsc
ograniczona)
Odpłatność za dojazd busem wynosi:
• dzieci do 16 lat – 5 zł / osoba
• osoby powyżej 16 lat – 10 zł / osoba
Wyjazd busa o godzinie 7.00 z parkingu przy hali MOSiR, ul. Ogrodowa 50.
Dodatkowe informacje pod nr tel.: 32 / 221 11 38 lub 511 078 472, www.mosir.laziska.pl
13. ODWOŁANIE ZAWODÓW
W razie niekorzystnych warunków pogodowych (np. brak śniegu) zawody mogą zostać odwołane,
a koszty wpisowego zostaną zwrócone.
Burmistrz Miasta Łaziska Górne
Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji

