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REGULAMIN Otwartych Zawodów w Narciarstwie Alpejskim 
dla dzieci i młodzieży o Puchar „Żywiec Zdrój”

Mistrzostwa Szkół o Puchar Wójta Gminy Węgierska Górka

Cel: popularyzacja narciarstwa zjazdowego oraz upowszechnianie aktywnego wypoczynku;

Termin i miejsce:  sobota 21 lutego 2009r. Żabnica – Abrahamów (Biuro zawodów u Państwa W.A. Radeckich)

Dojazd: drogą z Żywca do Cięciny Górnej – ostatni przystanek PKS i dalej pieszo 45 min na Ficońkę

Ramowy program:
  8.30 – wywóz sprzętu narciarskiego z Cięciny Górnej – Leśniczówka 
  9.00 – 10.30 przyjmowanie zgłoszeń
10.50 – odprawa techniczna 
11.00 – start 
12.00 – wspólny posiłek
14.00 – ogłoszenie wyników

Konkurencje: Slalom gigant – dwa przejazdy

Kategorie wiekowe:
1. Przedszkole wpisowe: bezpłatnie 
2. Szkoły Podstawowe: kl. I-II       wpisowe: bezpłatnie 
3. Szkoły Podstawowe: kl. III-IV     wpisowe: bezpłatnie 
4. Szkoły Podstawowe: kl. V-VI     wpisowe: bezpłatnie 
5. Gimnazjum                                    wpisowe: bezpłatnie 
• Zawody są ogólnie dostępne dla wszystkich dzieci i młodzieży uprawiających narciarstwo zjazdowe;
• Zawodnicy startują począwszy od najmłodszej grupy dziewcząt i chłopców;

•  Za stan zdrowia uczestników, ich umiejętności narciarskie oraz za ewentualne za ewentualne zaginięcie sprzętu oraz 
rzeczy osobistych uczestników zawodów organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności; 

• Zawodnicy niepełnoletni starują pod opieką rodziców, nauczycieli wych. fizycznego, lub opiekunów;
• Obowiązkiem zawodników jest przestrzeganie niniejszego regulaminu;
• Uczestnicy objęci są ubezpieczeniem grupowym;
• Uczestnicy  w  ramach  wpisowego  otrzymują:  gorący  posiłek,  prawo  do  dwóch  przejazdów  wyciągiem  oraz 

pamiątkowy medal;
• Składane  protesty  rozpatrywane  będą  przez  Organizatora  oraz  Komisję  Sędziowską,  po  uiszczeniu  kwoty 

w wysokości 200,00 zł do biura zawodów;
• We  wszystkich  sprawach  nie  ujętych  w  regulaminie  decyduje  Sędzia  Główny  w  porozumieniu  z  Komitetem 

Organizacyjnym;

Nagrody:
- Zawodnicy  w  wymienionych  kategoriach  wiekowych  zajmujący  miejsca  I-III  otrzymują  nagrody  rzeczowe 

i dyplomy, natomiast dla uczestników, którzy zajmą miejsca IV-VI organizatorzy zapewniają pamiątkowy dyplom;
- Zawodnicy  zajmujący  I  miejsce  w klasyfikacji  generalnej  w wymienionych  kategoriach  wiekowych  otrzymują 

pamiątkowe statuetki;
- Najlepsze gimnazjum oraz szkoła podstawowa z Gminy Węgierska Górka otrzymają pamiątkowy puchar. 

Klasyfikacja  szkół  zostanie  przeprowadzona  na  podstawie  trzech  najlepszych  czasów  zawodników  danej 
szkoły.

Zgłoszenia:  w dniu zawodów do godz.10.30 UWAGA! Warunkiem uczestnictwa w zawodach jest wypełnienie karty 
zgłoszenia (do pobrania w biurze zawodów lub ze strony www.wegierska-gorka.opg.pl)

Informacje: OPG WG tel. 0-33/864-21-87 www.wegierska-gorka.opg.pl e-mail:wegierska-gorka@opg.pl

Postanowienia  końcowe:  Organizatorzy  zastrzegają  sobie  prawo  do  zmian  w niniejszym regulaminie  oraz  zmianę 
terminu lub miejsca zawodów ze względu na warunki śniegowe. Wszelkie decyzje dotyczące wyników końcowych (czas 
przejazdu, dyskwalifikacja) podejmuje Sędzia Główny. Od Jego decyzji nie przysługuje odwołanie. 

Organizatorzy: 
Wójt Gminy Węgierska Górka
Firma „Żywiec Zdrój S.A.”

http://www.wegierska-gorka.opg.pl/
mailto:wegierska-gorka@opg.pl


Firma „WGB” 

Stowarzyszenie Promocji Turystyki i Rekreacji „Grań” 
Ośrodek Promocji Gminy Węgierska Górka
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