MISTRZOSTWA SZKÓŁ KRAKOWSKICH 2018
szkoły podstawowe, gimnazja i licea
w narciarstwie alpejskim w konkurencji slalom gigant
REGULAMIN 2018
Organizator: KLUB NARCIARSKI LIDER oraz Klub Narciarski CM Slalom – Kraków
Miejsce: Rabka - Polczakówka
Cel zawodów: Od 2001 roku organizujemy zawody MISTRZOSTWA SZKÓŁ KRAKOWSKICH. Celem
zawodów jest popularyzacja i upowszechnienie aktywnego wypoczynku na nartach, integracja
środowiska narciarskiego oraz podnoszenie poziomu narciarstwa zjazdowego.
Termin najbliższych zawodów:
Start o godz.10:45. Przewidywane zakończenie zawodów o godz. 14:30.
Informacja : KLUB NARCIARSKI LIDER. ul Warszawska 24 tel.601550300
Klub Narciarski Centrum Młodzieży - Centrum Młodzieży Krupnicza 38
- odpowiedzialny Leszek Klich tel. 607 656 292
Zgłoszenia ,opłaty startowe , losowanie : Zgłoszenia do dnia 10.03.2018 do godz. 19:00 przez formularz
zgłoszeniowy. Opłata startowa: 30 zł. losowanie odbędzie się w dniu 11.03.2018
Zgłoszenia reprezentacji ze Szkoły - maksymalnie 12 osób.
Sposób przeprowadzenia zawodów: Na podstawie Narciarskiego Regulaminu Sportowego.
Odbędzie się jeden przejazd slalomu giganta.
Wyniki: We wszystkich grupach zostanie ustalona kolejność miejsc wg . rzeczywistego czasu przejazdu.
Zostanie przeprowadzona po zawodach klasyfikacja szkół - wyniki indywidualne bezpośrednio po
zawodach.
Zostaną ufundowane puchary dla zwycięskich szkół: podstawowych, gimnazjum oraz liceum.
Warunki uczestnictwa: Uczestnikami zawodów mogą być osoby, które są zapisane do Szkoły
Podstawowej, Gimnazjum lub Liceum w Krakowie, Zielonkach, Wieliczce, Skawinie oraz innych
miejscowościach powiatu krakowskiego (Krakowski Zespół Miejski) i nie były czynnymi zawodnikami w
ciągu ostatnich 3 lat. Każdy uczestnik bierze udział w zawodach na własne ryzyko i odpowiedzialność.
Organizatorzy wymagają ubezpieczenia NW, ważnych badań lekarskich oraz startu w kasku.
Podział na grupy wiekowe: w każdej grupie wiekowej podział na chłopcy i dziewczęta:
GRUPA I (2011 - 2009)
GRUPA I I (2008 - 2007)
GRUPA I I I (2006 - 2005)
GRUPA IV gimnazjum (2002 - 2004)
GRUPA V liceum (1999 - 2001)
Oglądanie trasy: W dniu zawodów od godz. 10:20 - 10:35, może odbywać się 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.
Ustala się też wyróżnienia dla zwycięskich szkół w klasyfikacji generalnej.

