
   REGULAMIN VII ZAWODÓW O PUCHAR SMOKA WAWELSKIEGO 21 luty  2018 r. 

I. POSATANOWIENIA OGÓLNE:  

a. ORGANIZATOR ZAWODÓW:  ośrodek narciarski „PODSTOLICE SKI” oraz „FUN SCHOOL” Marcin 
Dziurny  

II. CEL ZAWODÓW:           

Celem imprezy jest popularyzacja i upowszechnienie aktywnego wypoczynku na nartach  

Wśród najmłodszych w ośrodku „PODSTOLICE SKI” oraz integracja miłośników  narciarstwa  

alpejskiego.  

III. MIEJSCE  I TERMIN ZAWODÓW:  

a. Zawody odbędą się dnia 21.02.2018 r. (środa) 

b. Biuro zawodów czynne od 9:00 – 11:00.  

Oglądanie trasy: 11:00 do 11:30  

Przewidywany start I zawodnika – około 11:30  

c. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany terminu lub odwołanie imprezy z  

przyczyn od niego niezależnych.  

IV. WARUNKI UCZESTNICTWA:  

a. Uczestnikami zawodów mogą być dzieci i młodzież według roczników. Niezbędne  

oświadczenie o dobrym stanie zdrowia złożyć można  przy odbiorze numeru  

startowego.  

b. Organizator zaleca ubezpieczenie zawodników od NNW. Organizator nie bierze  

odpowiedzialności za  ewentualne nieszczęśliwe wypadki  podczas zawodów.  

c. Nie dopuszcza się startu zawodników bez nart lub kasku ochronnego, brak  

któregokolwiek z elementów powoduję dyskwalifikację zawodnika. Na slalomie krótszym 
dopuszczalna pomoc rodziców.  

d. W slalomie gigancie nie mogą startować zawodnicy posiadający aktualną licencję  

PZN.  

e. Warunkiem otrzymania numeru startowego jest wpisowe (50 zł).  

f. Uczestnicy Zawodów wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych do  

celów marketingowych przez „FUN SCHOOL” Marcin Dziurny. 

V. ZGŁOSZENIA I OPŁATY ZAWODNIKÓW:  

a. Lista startowa ustalana będzie według kolejności zgłoszeń  w biurze zawodów  

(KARCZMA NA STACJI. Lista startowa zostanie zamknięta o godzinie 11:00 
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c. Koszty organizacyjne pokrywa organizator. 

e. Wpisowe dla zawodników – 50 zł ( w tym 10 zł na wyciągi, poczęstunek z herbatką,  dyplomy dla każdego z 
uczestników, puchary dla zwycięzców, nagrody rzeczowe losowane wśród wszystkich uczestników).  
   
f. Kaucja za kartę magnetyczną – 15 zł złotych (w kasach biletowych stacji). Zwrot numeru na 
MECIE.  

g. Weryfikacja zgłoszeń, wydawanie numerów startowych w godz. 9:00 – 11:00  

h. Organizator zastrzega sobie prawo do skreślenia z listy startowej osoby, która nie  

będzie spełniała warunków uczestnictwa, określonych w niniejszym regulaminie.  

VI. SPOSÓB PRZEPROWADZANIA ZAWODÓW:  

a. Planuje się jeden przejazd slalomu giganta. Slalom krótszy, slalom dłuższy.  

b. WYNIKI: we wszystkich grupach zostanie ustalona kolejność miejsc według  

rzeczywistego czasu przejazdu.  

c. Przewiduje się kolejność  startu od najmłodszych grup na przemian dziewczynki   

i chłopcy. 

 VII. PODZIAŁ NA GRUPY WIEKOWE:  

SLALOM A – krótszy 
GRUPA I  – 2014 - młodsi -  DZIEWCZYNKI – 4 lata i młodsi 
GRUPA II -  2014  – młodsi -  CHŁOPCY – 4 lata i młodsi 
GRUPA III 2013 - 2012  - DZIEWCZYNKI – 5- 6 lat 
GRUPA IV 2013 – 2012  – CHŁOPCY – 5-6 lat 
GRUPA V 2011 - 2010  DZIEWCZYNKI – 7-8 lat, 
GRUPA VI – 2011 - 2010  CHŁOPCY – 7-8 lat, 

SLALOM B – dłuższy  
GRUPA VII  2009 - 2008 DZIEWCZYNY – 9-10 lat, 
GRUPA VIII 2009 -2008 CHŁOPCY – 9-10 lat, 
GRUPA IX 2007 – 2006 DZIEWCZYNKI – 11-12 lat, 
GRUPA X 2007 – 2006 CHŁOPCY – 11-12 lat. 

VIII. NAGRODY I DYPLOMY:  

Organizator zapewnia : Upominki oraz nagrody rzeczowe ufundowane przez sponsorów. Wszystkie 
dzieci startujące w zawodach otrzymają pamiątkowe  dyplomy za uczestnictwo.  

IX. INTERPRETACJA REGULAMINU:  

Prawo interpretacji niniejszego regulaminu oraz dokonywanie w nim zmian przysługuje jury  

zawodów. 


