Młodzieżowy Puchar Polski w Narciarstwie Alpejskim
1XSL, 1XGS
1. Organizatorzy:
Klub Sportowy FIRN ZAKOPANE, Polski Związek Narciarski, Tatrzański Związek Narciarski.
2. Termin i miejsce: 19 i 20 marca 2018, OŚRODEK NARCIARSKI KOTELNICA, Białka Tatrzańska.
3. Zgłoszenia:
Proszę wysyłać emailem na adres: biuro@sport-timing.pl wyłącznie na drukach PZN do 17.03.2018,
do godziny 18:00. Należy podać: kod / nazwisko i imię / rok ur./ Pol-pkt SL/Klub/ Nr licencji PZN.
Ewentualne zmiany i uzupełnienia będą możliwe w czasie weryfikacji w biurze zawodów 18.03.2018.
4. Opłaty:
Opłata startowa: 60 zł od zawodnika za każdy dzień zawodów – płatna na odprawie. Zawodnicy
zgłoszeni do zawodów, którzy bez usprawiedliwienia nie stawią się na starcie zostaną zgodnie z
przepisami NRS art. 226.2 obciążeni karą pieniężną w wysokości 20 zł. Kara za zgubiony lub
zniszczony numer startowy 50 zł. Opłata za wyciągi 40/dzień zł, płatna w kasie.
5. Program zawodów:
18.03.2018 Godz. 18: 00 weryfikacja zawodników w Biurze Zawodów.
Godz. 19: 00 odprawa kierowników ekip i losowanie numerów.
Biuro Zawodów –.Hotel Bania **** Thermal & Ski, sala VIP.
19.03.2018: SL - Junior B i Junior C, w kategorii dziewczęta i chłopcy
20.03.2018: GS - Junior B i Junior C, w kategorii dziewczęta i chłopcy
Szczegółowy plan zawodów podany zostanie na odprawie w dniu 18.03.2018.
6. Nagrody:
Statuetki za miejsca 1-3 oraz dyplomy za miejsca 1-6 w każdej kategorii.
7. Zakończenie zawodów:
Zakończenie zawodów odbędzie się 20.03.18, ok. 1/2 godziny po zawodach, na starcie.
8. Postanowienia końcowe:
Zawody zostaną przeprowadzone zgodnie z NRS i wytycznymi na sezon 2017/2018
Zawodnicy powinni być wyposażeni w kaski zgodnie z przepisami PZN i FIS
Start w zawodach na własną odpowiedzialność.
Zawodnicy powinni być ubezpieczeni, posiadać aktualne badania lekarskie i aktualne licencje
PZN.
Organizator nie odpowiada za ewentualne nieszczęśliwe wypadki podczas zawodów
Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie oraz miejsca i terminu zawodów.
Organizator

