REGULAMIN
Zawody o Puchar Burmistrza Andrychowa i Czarnego Gronia w Narciarstwie
Alpejskim i Snowboardzie 11.03.2017 r.

PATRONAT:
Burmistrz Andrychowa Tomasz Żak
PATRONAT MEDIALNY:
Nowiny Andrychowskie, Radio Andrychów, Mam Newsa
ORGANIZATORZY:
Urząd Miejski w Andrychowie, Czarny Groń
TERMIN:
11 marzec 2017 r.
MIEJSCE:
Ski Centrum Czarny Groń w Rzykach k/ Andrychowa
UCZESTNICTWO:
W zawodach uczestniczyć mogą osoby które, nie posiadają licencji zawodniczej PZN, PZS lub ISF.
Byłych zawodników obowiązuje okres karencji 2 lata. Dopuszcza się start zawodników
posiadających licencję, jednakże ich start odbywa się poza konkurencją.
ZGŁOSZENIA:
Zgłoszenia do udziału w zawodach będą przyjmowane drogą elektroniczną za pomocą
FORMULARZA, który można będzie pobrać ze strony www.andrychow.eu/sport lub
www.czarnygron.pl Wypełniony formularz oraz potwierdzenie wpłaty przesyłamy na maila:
zawody2017@andrychow.eu do dnia 09.03.2017r. do godz. 14:00. Liczba miejsc jest ograniczona –
100 os - liczy się kolejność zgłoszeń. Zgłoszenie i opłata startowa automatycznie oznaczają udział
w zawodach W przypadku nie zgłoszenia się maksymalnej liczby uczestników organizator
przyjmuje zgłoszenia w dniu zawodów do godz. 08:30.
OPŁATY STARTOWE:
Organizatorzy pobierają bezzwrotną opłatę startową w wysokości 30 PLN przelewem na konto:
Czarny Groń Sp. z o.o. Sp. k., numer: 54 1050 1722 1000 0023 6604 3244 do dnia 09.03.2017r.
W przypadku braku odnotowanej wpłaty, zgłoszenie zostaje unieważnione. Opłata startowa
zawiera: ubezpieczenie, napój, kiełbaskę. Opłata startowa nie obejmuje karnetu!
WYDAWANIE NUMERÓW:
W sobotę 11.03.2017r. od godz. 7.30 do 8.30 w biurze zawodów na terenie Ski Centrum.
Po ukończeniu zawodów zawodnik zobowiązany jest oddać numer startowy, do biura zawodów.
Za nie oddanie numeru startowego uczestnik zostanie obciążony kwotą w wysokości 50 PLN.
SPOSÓB PRZEPROWADZENIA ZAWODÓW:
Zgodnie z Narciarskim Regulaminem Sportowym.
W dniu 11.03.2017r. odbędzie się jeden lub dwa przejazdy Slalomu Giganta (Start - pod górną
stacją krzesła, Meta - w okolicach budynku Ski Centrum) - w zależności od liczby zgłoszeń
i warunków śniegowych – ustala organizator. Zawodnicy z założonymi numerami startowymi mogą
oglądać trasę ześlizgiem - od godziny 8:30 do 9:00. Zabroniona jest jazda na wprost między
bramkami.

PROSIMY O NIEREZYGNOWANIE Z OGLĄDANIA TRASY !!!
W pierwszej kolejności odbędą się przejazdy snowboardowe a następnie narciarskie.
Nie zastosowanie się do regulaminu grozi dyskwalifikacją.
WYNIKI:
We wszystkich grupach zostanie ustalona kolejność miejsc wg czasu łącznego dwóch przejazdów.
PODZIAŁ NA KATEGORIE WIEKOWE:
Narciarstwo:

NI

- roczniki 2010 - 2007 - dzieci (od 7 do 10 lat)

N II
N III
N IV
NV

- roczniki 2006 - 2003 - dziewczęta (od 11 do 14 lat)
- roczniki 2002 - 1999 - dziewczęta (od 15 do 18 lat)
- roczniki 1998 - 1972 - kobiety (od 19 do 45 lat)
- roczniki 1971 - kobiety bez limitu

N VI - roczniki 2006 - 2003 - chłopcy (od 11 do 14 lat)
N VII - roczniki 2002 - 1999 - chłopcy (od 15 do 18 lat)
N VIII - roczniki 1998 - 1972 - mężczyźni (od 19 do 45 lat)
N IX - roczniki 1971 - mężczyźni bez limitu
Snowboard:
SI
S II
S III

– roczniki do 1999
– roczniki 1998 - kobiety bez limitu
– roczniki 1998 - mężczyźni bez limitu

W przypadku małej liczby zgłoszeń organizator zastrzega sobie prawo łączenia kategorii.
Do przeprowadzenia zawodów w danej grupie startowej konieczna jest obecność,
co najmniej 10 zawodników.
INTERPRETACJA REGULAMINU:
Prawo interpretacji niniejszego regulaminu przysługuje jury oraz sędziemu zawodów.
OGŁOSZENIE WYNIKÓW ZAWODÓW:
Organizator ogłasza wyniki zawodów po podliczeniu protokołów zawodów bezpośrednio na stoku,
a następnie na swojej stronie internetowej www.andrychow.eu/sport i www.czarnygron.pl.
UBEZPIECZENIE:
Organizator zapewnia uczestnikom ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne urazy czy kontuzje zawodników w czasie
zawodów oraz schorzenia wynikłe ze świadomego zatajenia prawdziwego stanu zdrowia
uczestnika.
INFORMACJE DODATKOWE:
Każdy uczestnik musi podpisać oświadczenie o starcie na własną odpowiedzialność, a od osób
niepełnoletnich wymaga się zgody rodzica lub opiekuna, którą należy dostarczyć (lub podpisać na
miejscu) organizatorowi w dniu zawodów. Opłata startowa nie obejmuje karnetu.
BEZPIECZEŃSTWO:
Zawodnicy obowiązkowo muszą posiadać kaski narciarskie. Za bezpieczeństwo na stoku
odpowiedzialni są: GOPR, sędzia główny zawodów.
Wszelkie informacje dotyczące zawodów dostępne są na stronie: www.andrychow.eu/sport
i www.czarnygron.pl lub pod nr tel. 33 842 99 35.

RAMOWY PROGRAM IMPREZY
11.03.2017r (Sobota)
07.30 - 08.30 – wydawanie numerów startowych
08.30 - 09.00 – oglądanie trasy ześlizgiem
09.30 - start pierwszego przejazdu SG Snowboard
- start pierwszego przejazdu SG SKI
PRZERWA TECHNICZNA
- start drugiego przejazdu SG Snowboard
- start drugiego przejazdu SG Ski
16.00 - ceremonia wręczenia nagród

