REGULAMIN MISTRZOSTW POLSKI ŻEGLARZY
w narciarstwie alpejskim w konkurencji slalom gigant
Organizator: KLUB NARCIARSKI LIDER
Miejsce: Kaniówka - Białka Tatrzańska
Cel zawodów:

Integracja środowiska żeglarzy w okresie zimowym. Propagowanie narciarstwa.

Termin zawodów:
03.02.2018 - SOBOTA
Start o godz.10:30. Przewidywane zakończenie zawodów około godz. 14:00.
Informacja :
KLUB NARCIARSKI LIDER.
klub@lider.krakow.pl

www.lider.krakow.pl

Piotr Bogusz: 601 550 300
Zgłoszenia, opłaty startowe, losowanie:
Zgłoszenia do dnia 01.02.2018 - godz. 21:00. Zgłoszenia przez formularz umieszczony na
www.lider.krakow.pl
Opłata startowa :50 zł. Losowanie odbędzie się w dniu 02.02.2018.
Wydawanie numerów - przed zawodami od godz. 08:30 na stoku.
Sposób przeprowadzenia zawodów:
Na podstawie Narciarskiego Regulaminu Sportowego. Odbędzie się jeden lub dwa przejazdy slalomu
giganta (w zależności od warunków)
Wyniki:
We wszystkich grupach zostanie ustalona kolejność miejsc wg rzeczywistej sumy czasów obu przejazdów.
Warunki uczestnictwa:
Posiadanie licencji zawodniczej PZŻ na sezon 2017. W przypadku grupy open: licencji trenerskiej PZŻ lub
uprawnień Instruktora Sportu – Żeglarstwo, Instruktora PZŻ lub Sędziego PZŻ, lub licencji zawodniczej PZŻ
z sezonów poprzednich.
Każdy uczestnik bierze udział w zawodach na własne ryzyko i odpowiedzialność.
Organizatorzy zalecają ubezpieczenie się od NW.
Podział na grupy wiekowe:
dziewczęta:
DZIECI do 2008
DZIECI 2004 - 2007
MŁODZIEŻ 2003 - 2000
OPEN powyżej 1999
chłopcy:
DZIECI do 2008
DZIECI 2004 - 2007
MŁODZIEŻ 2003 - 2000
OPEN powyżej 1999
Grupy nie mają żadnego związku z wiekiem zawodników na zawodach organizowanych wg NRS oraz PZŻ.
Dopuszcza się możliwość łączenia grup w przypadku małej ilości chętnych w danej grupie.
Oglądanie trasy:
W dniu zawodów od godz. 09:45 – 10:00, może odbywać się pługiem lub ześlizgiem lub podchodzeniem od
dołu. Jazda po trasie przez światło bramki grozi dyskwalifikacją zawodnika. Oglądający w czasie oglądania
muszą mieć założone numery startowe.
Interpretacja regulaminu:
Prawo interpretacji niniejszego regulaminu przysługuje jury zawodów.
Nagrody i dyplomy:
Organizator zapewnia medale zwycięzcom w każdej grupie oraz dyplomy za każde 6 miejsc w grupie
wiekowej.

