REGULAMIN
Zawodów Narciarsko-Snowboardowych
o Puchar Prezydenta Miasta Knurów
26 luty 2018, ISTEBNA
1.

CEL IMPREZY:

Zawody organizowane są w celu popularyzacji sportów zimowych wśród dzieci
i młodzieży szkolnej z terenu miasta Knurów, jako formy aktywnego wypoczynku
i sportowej rywalizacji. Integracja mieszkańców Knurowa, którzy uprawiają narciarstwo
i snowboard.
2.

ORGANIZATOR:

Gmina Knurów - Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Knurowie
3.

TERMIN I MIEJSCE:

TERMIN - 26 luty 2018 r.
MIEJSCE - Ośrodek Narciarski „Złoty Groń” w Istebnej
Adres: Istebna Zaolzie 1628, 43-470 Istebna
Transport na zawody dla uczniów i nauczycieli knurowskich szkół zapewnia organizator.
Planowany wyjazd o godzinie 630. Po ustaleniu ilości uczestników zostanie przesłany
dokładny plan odjazdów autobusów w dniu 22.02.2018 r.
Dojazd na zawody dla osób startujących w kategorii OPEN we własnym zakresie.
Start do slalomu ok. godziny 1000.
4. KONKURENCJA I GRUPY WIEKOWE:
Przeprowadzony zostanie slalom gigant – zapewniony zostanie minimum jeden przejazd.
Drugi przejazd uzależniony będzie od ilości zgłoszonych zawodników oraz w szczególności
warunków atmosferycznych panujących na stoku.
W przypadku dwóch przejazdów liczy się łączny czas zawodnika.
Przystępujemy do rywalizacji w kategoriach według regulaminu na podstawie roku
urodzenia a nie klasy.

NARTY:
Szkoły:
GRUPA
I grupa dziewcząt
II grupa chłopców

ROCZNIK
2012
2011
2010
2009

III grupa dziewcząt
IV grupa chłopców
V grupa dziewcząt
VI grupa chłopców
VII grupa dziewcząt
VIII grupa chłopców

2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002

OPEN: mieszkańcy miasta Knurów (na podstawie dokumentu tożsamości ze zdjęciem)
IX kobiety

2001 - …

X mężczyźni

SNOWBOARD:
Szkoły:
XI grupa dziewcząt

2012-2005

XII grupa chłopców
XIII grupa dziewcząt
XIV grupa chłopców

2004
2003
2002

OPEN: mieszkańcy miasta Knurów (na podstawie dokumentu tożsamości ze zdjęciem)
XV kobiety

2001 - …

XVI mężczyźni
5.

UCZESTNICTWO:

Każdy nauczyciel-opiekun grupy zobowiązany jest do posiadania aktualnej listy
zgłoszeniowej zawodników reprezentujących szkołę uprawnionych do startu w zawodach
podpisanej przez Dyrektora szkoły. Wymagana jest zgoda rodzica lub opiekuna prawnego
na udział w zawodach. Zgody zbierane są przez opiekunów grup szkolnych.
Osoby niepełnoletnie startujące w grupach OPEN zobowiązane są do posiadania zgody
rodzica i przedłożenia jej organizatorowi w biurze zawodów. Wzór zgody na stronie
www.mosirknurow.pl.
6.

WPISOWE:

Dzieci i młodzież szkolna – 5 zł
Dorośli – 15 zł
Wpisowe płatne na miejscu w biurze zawodów.
W ramach wpisowego organizator zapewnia:
- przygotowaną i zabezpieczoną trasę slalomu
- profesjonalny pomiar czasu
- transport dla uczniów knurowskich szkół
- puchary i medale
- posiłek: kiełbaskę i herbatę na stoku
- zabezpieczenie GOPR
- zniżkę na karnet 5-godzinny; dla wszystkich uczestników zawodów karnet 5-godzinny w
cenie 30 zł! Kaucja zwrotna za karnet wynosi 10 zł i jest płatna w kasie ośrodka „Złoty
Groń”.

Cena regularna 50 zł ulgowy/ 60 zł dorośli.

Uwaga! Zakupu karnetu w preferencyjnej cenie dokonujemy w kasie ośrodka narciarskiego
tylko na podstawie kuponu MOSiR odebranego w biurze zawodów po wpłaceniu
wpisowego do zawodów.
7.

ZGŁOSZENIA:

Zgłoszenia uczestników w wieku szkolnym dokonywane są tylko przez szkoły na liście
zgłoszeniowej. Zgłoszenia przyjmowane są w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w
Knurowie pod adresem e-mail: sport@mosirknurow.pl do 21 lutego 2018 r.
Po tym terminie nie ma możliwości dopisania lub zamiany uczniów na liście.
Na liście zgłoszeniowej należy podać imię i nazwisko, rocznik, grupę startową oraz w
ostatnim polu zaznaczyć N – narty lub S – snowboard.
Ze względów organizacyjnych prosimy o zaznaczenie na liście w polu Autobus tych
uczniów, którzy jadą autobusem podstawionym przez organizatora.
Zgłoszeń do kategorii OPEN dokonywać można tylko do 21 lutego 2018 r. pod nr telefonu
32 335-20-14 lub mailowo na adres: sport@mosirknurow.pl.

Nie ma możliwości zapisów na stoku w dniu zawodów.
Dodatkowe informacje można uzyskać w Dziale Organizacji Imprez Sportowych MOSiR
Knurów pod nr telefonu 32 335-20-14 lub mailowo pod adresem: sport@mosirknurow.pl
8.

NAGRODY:

W każdej grupie o kolejności miejsc decyduje końcowy łączny czas zawodnika.
Puchary i medale - pierwsze trzy miejsca w każdej kategorii.
Medale od 4 miejsca dla każdego uczestnika zawodów.
Pamiątkowy gadżet dla każdego uczestnika zawodów.
9.

UWAGI KOŃCOWE:
Podczas zawodów każdy uczestnik ma obowiązek jazdy w kasku ochronnym
odpowiadającym właściwym warunkom technicznym. W związku z powyższym
uczestnicy nie posiadający kasków ochronnych nie zostaną dopuszczeni do zawodów.

Prawo ostatecznej interpretacji Regulaminu należy do organizatora.
Orientacyjny ramowy plan dnia zawodów:
6.30 – wyjazd autokarów dla uczniów szkół ze Szczygłowic
7.00 – wyjazd autokarów dla uczniów szkół z Knurowa
8.30 – 9.30 - otwarcie biura zawodów na stoku (opłata wpisowego, wydawania numerów
startowych. kuponów na karnet i posiłek)
10.00 – planowane rozpoczęcie zawodów
14.30 – zakończenie zawodów, dekoracja
15.00 – wyjazd z Istebnej do Knurowa
17.00 – planowany powrót do Knurowa
W razie braku śniegu lub niesprzyjających warunków atmosferycznych impreza może być
odwołana, albo przesunięta na inny termin.

