
 

 

 

 

 

Regulamin 

1. Cel imprezy   

Popularyzacja sportu i rekreacji wśród mieszkańców Miasta Jastrzębie-Zdrój 

2. Organizator: 

 Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji 

Tel. (32) 47-19-450 

e-mail: organizacja@mosir.jastrzebie.pl 

Współorganizator: 

 Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój 

3. Termin i miejsce 

21 stycznia 2018r (niedziela), Istebna – wyciąg narciarski „ZAGROŃ” godz. 11.00 

4. Zgłoszenia i opłata startowa 

 W zawodach mogą uczestniczyć tylko osoby, które są mieszkańcami Miasta 

Jastrzębie-Zdrój (zameldowane bądź uczące się i zatrudnione w Jastrzębiu-Zdroju) 

oraz dokonają zgłoszenia i opłaty startowej do 12.01.2018r. 

 Zapisy i opłaty należy dokonać do 12 stycznia w biurze MOSiR Jastrzębie przy            

ul. Harcerskiej 14 B w godzinach 7.30 do 15.30 (biura nr 3,4 – Dział Organizacji 

Imprez) 

Lista Startowa będzie opublikowana na stronie www.mosir.jastrzebie.pl 

 Przy zapisach decyduje kolejność zgłoszeń ( 150 miejsc)Dla uczestników 

zabezpieczone zostaną autokary, które wyjadą z parkingu przy Getin Bank-u         

o godz.8.15. 

 Osoby niepełnoletnie (do 18 roku życia) w dniu zawodów znajdują się pod opieką  

rodzica lub opiekuna prawnego. Uczestnicy startują na własną odpowiedzialność. 

 Wpisowe 

35 zł – osoby dorosłe 

25 zł – dzieci i młodzież do 18 roku życia 

20 zł – osoby towarzyszące, nie startujące w zawodach ( transport, posiłek, 

ubezpieczenie 
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Zawodnicy startujący w zawodach zgłaszając się do Biura zawodów powinni 

posiadać ważny dokument tożsamości.  

Biuro zawodów (Istebna) będzie czynne od godz. 9:15 na stoku (namiot MOSiR).  

Warunkiem uczestnictwa jest zgłoszenie się do biura zawodów, podpisanie 

oświadczenia o udostępnieniu danych osobowych, wizerunku oraz o stanie zdrowia, 

pobranie numeru startowego oraz posiadanie kasku.  

5. Świadczenia organizatora 

 Transport  

 karnet 5 zjazdów – WARUNKIEM OTRZYMANIA KARNETU JEST START W ZAWODACH 

 ciepły posiłek  

 obsługa zawodów – pomiar czasu 

 zabezpieczenie GOPR 

 ubezpieczenie NNW 

6. Klasyfikacje 

SLALOM GIGANT 

a) Open - Najlepszy mężczyzna i najlepsza kobieta 

b) Wiekowe : 

 2007 i młodsi ( Dz i Ch) 

 2006-2004 (Dz i Ch) 

 2003-2001 (Dz i Ch) 

 2000-1983 (K i M) 18-35 lat 

 1982-1968 (K i M) 36-50 lat 

 1967 i starsi (K i M) 51 + 

c) Dodatkowe: 

 Najwcześniej urodzony uczestnik 

 Najmłodszy uczestnik 

 Najliczniejsza rodzina 

SNOWBOARD 

 Open ( K i M) – warunek zgłoszenia się minimum trzech osób 

W każdej kategorii wiekowej musi być zgłoszonych co najmniej 3 zawodników, aby 

przeprowadzono rywalizację w danej kategorii. W przypadku mniejszej ilości 

zawodników kategorie zostaną połączone. 

7. Przebieg zawodów 

 Przewiduje się dwa przejazdy w slalomie gigancie z pomiarem czasu dla każdego 

uczestnika. O końcowej klasyfikacji decyduje najlepszy łączny czas dwóch 

przejazdów w danek kategorii wiekowej. Każdy zawodnik zobowiązany jest do 

posiadania kasku. 



 O kolejności startu w ramach danej kategorii wiekowej decyduje kolejność 

zapisów do zawodów. 

 Zawodnik jest zobowiązany do stawienia się na starcie we właściwym czasie 

ubrany w numer startowy. Niestawienie się na starcie powoduje dyskwalifikację.  

 Rezygnację z uczestnictwa w zawodach należy zgłosić niezwłocznie 

Organizatorowi.   

 Uczestnicy zawodów snowboardowych przystępując do zawodów godzą się na 

przejazd tą samą trasą co narciarze, wyznaczoną za pomocą tyczek narciarskich 

(„wysokich”) i nie będą zgłaszać pretensji z tego tytułu do Organizatora. 

 Odbiór numeru startowego wraz z karnetem jest jednoznaczne z udziałem                  

w SLALOMIE RODZINNYM oraz akceptacją regulaminu zawodów 

 każdy zawodnik jest zobowiązany zwrócić numer startowy wraz karnetem do biura 

zawodów po zawodach. 

8. Nagrody 

Puchar Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój otrzymują Najlepsi zawodnicy w kategorii 

Open (Slalom Gigant i Snowboard)oraz zawodnicy którzy zajęli miejsca I-III                   

w kategoriach wiekowych. Wyróżnienia otrzymują również najwcześniej urodzony               

i najmłodszy uczestnik oraz najliczniejsza rodzina 

9. Orientacyjny Program Zawodów 

 Zbiórka na parkingu, przy Getin Bank-u o godz. 8.00.  

 Odbiór numerów startowych oraz karnetów BIURO ZAWODÓW „Zagroń” w godz:   

9.15-10.15 -  (po tym czasie nie będą wydawane numery startowe oraz karnety) 

10.00-10.45 – oglądanie trasy (uwaga: ześlizgiem lub pługiem) 

11.00 - rozpoczęcie zawodów 

 starty  

- rocznik 2007 i młodsi – 1 seria z połowy trasy 

-  pozostałe kategorie – 2 serie cała trasa 

 Planowany wyjazd z Istebnej – ok. godz. 16.30 

10. Odwołanie zawodów  

W razie niekorzystnych warunków pogodowych (np. brak śniegu) Organizator 

zastrzega sobie prawo odwołania zawodów. Koszty wpisowego zostaną zwrócone. 

11. Prawo interpretowania niniejszego regulaminu należy do organizatora.                          

W sprawach nieokreślonych regulaminem decyzja należy do sędziów głównych 

zawodów. 

Udział w zawodach jest jednocześnie potwierdzeniem i akceptacją regulaminu. Wyrażam zgodę na przetwarzanie 

moich danych osobowych podanych w formularzu rejestracyjnym dla potrzeb realizacji procesu rejestracji, 

prezentacji wyników, fotografii z  zawodów oraz przetwarzania ich przez organizatora w celach marketingowych i 

promocyjnych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. 

Nr 101 poz. 926, ze zm) 


