REGULAMIN
ZAWODÓW NARCIARSKICH
W SLALOMIE GIGANCIE 300
1.
Organizator:
JDA, 18-403 Łomża, ul. Kolibrowa 4,
tel. 86 219 00 70, e-mail: rybno@jda.pl
2.
Miejsce i termin zawodów
Trasa narciarska przy wyciągu A na Stacji
Narciarskiej Rybno
Termin zawodów : 21 luty 2015 r (sobota)
Start: kategorie do 16 lat – godz. 11.00
kategorie powyżej 17 lat – godz. 12.00
Dystans: 300 m – slalom gigant
3.
Cel imprezy:
- Upowszechnianie aktywnego wypoczynku w
gminie Łomża
- Propagowanie uprawiania zjazdów narciarskich
- Promocja wsi Rybno oraz regionu
- Integracja miłośników sportu, rekreacji i
aktywności ruchowej
4. Klasyfikacja zawodników:
Zawodnicy klasyfikowani będą w 3 w kategoriach
wiekowych z podziałem na kobiety i mężczyzn:
- M, K do 12 lat (2003-2009)
- M, K 13 - 16 lat (2002 - 1999)
- M, K powyżej 17 lat (1998 i starsze
roczniki)
W przypadku małej liczby zgłoszeń organizator
zastrzega sobie prawo łączenia grup.
5. Uczestnictwo:
Udział w zawodach jest bezpłatny. Impreza ma
charakter otwarty, startować mogą
osoby
posiadające umiejętność jazdy na nartach w
stopniu umożliwiającym start w zawodach;
Młodzież do lat 18 musi posiadać pisemną zgodę
rodziców lub opiekunów prawnych (do wypisania
na miejscu na druku).
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za
zaistniałe nieszczęśliwe wypadki. Organizator
zapewnia pomoc medyczną.
Uczestnictwo w biegu oznacza wyrażenie zgody
na przetwarzanie danych osobowych w celach
związanych z imprezą oraz nieodpłatne użycie
wizerunku zawodnika przez Organizatora w
wydawnictwach, podczas transmisji telewizyjnej,
radiowej i internetowej.
6. Program zawodów: 21.02.2015 r. (sobota)
Godz. 10.00 – 10.45 – przyjmowanie zgłoszeń
oraz wydawanie numerów startowych w Biurze
Zawodów
(w pomieszczeniu Ratownika Narciarskiego)

godz. 11.00 – otwarcie zawodów,
godz. 11.00 – 12.00 start uczestników w
kategorii wiekowej do 16 lat
godz. 12.00 – start uczestników w kat. powyżej
17 lat
godz. 12.30 – zakończenie zawodów, wręczenie
pucharów, dyplomów
7. Informacja dla zawodników:
Numery startowe przyznawane będą według
kolejności zgłoszeń. Odbiór numerów w biurze
zawodów.
Każdy uczestnik musi posiadać obowiązkowo
kask. Każdy z zawodników wykonuje 3 zjazdy (
jeden zjazd próbny – przed rozpoczęciem
zawodów oraz 2 zjazdy na czas.) Kolejność
zajętych miejsc w grupach ustalona zostanie
według uzyskanego najlepszego czasu z dwóch
przejazdów.
Każdy zawodnik po skończonych
zjazdach
zwraca obsłudze technicznej kamizelki startowe.
W przypadku złych warunków pogodowych
organizator ma prawo do zmiany lub
skrócenia
dystansu,
a
w
skrajnie
niekorzystnych warunkach do odwołania
zawodów lub przeniesienia zawodów na inny
termin.
8. Nagrody:
Puchary dla pierwszych 3 kobiet i mężczyzn w
poszczególnych kategoriach ufundowali:
- Wójt Gminy Łomża
dla grupy wiekowej do 12 lat (dziewczęta,
chłopcy)
- Starosty Powiatu Łomżyńskiego
dla grupy wiekowej 13 - 16 lat (dziewczęta,
chłopcy)
- Marszałek Województwa Podlaskiego
dla grupy wiekowej powyżej 17 lat (kobiety,
mężczyźni),
za pozostałe miejsca dyplomy uczestnictwa.
9. Postanowienia końcowe
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany
regulaminu bez podania przyczyny. Informacje
dotyczące zmiany
terminu zawodów będą
podawane na stronie internetowej organizatora.
Kwestie sporne i protesty rozstrzyga: kierownik
startu, kierownik mety i sędzia główny.
Prawo interpretacji i zmiany regulaminu zawodów
przysługuje komisji sędziowskiej.
Stacja Narciarska Rybno, 13.02.2015

