Puchar Burmistrza
Ustrzyk Dolnych w Slalomie
oraz

Puchar Laworty w Slalomie Gigancie
Ustrzyki Dolne, 15-16.03.2010

REGULAMIN
i KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY
1. Cel:
•

wyłonienie najlepszych zawodników i klubów uczestniczących w zawodach

•

popularyzacja narciarstwa alpejskiego w Regionie Bieszczadów i Podkarpacia po stronie polskiej,
ukraińskie i słowackiej,

•

promocja regionu Bieszczadów i Miasta Ustrzyki Dolne

2. Organizator :
• Podkarpacki Okręgowy Związek Narciarski w Ustrzykach Dolnych
• UKN „Laworta” w Ustrzykach Dolnych
• PPHU „ABM” w Ustrzykach Dolnych
• Urząd Miejski w Ustrzykach Dolnych,
3. Termin i miejsce :

Zawody odbędą się w dniu
Gromadzyń
i Laworta.

15-16.03.2010

na trasach zjazdowych w Ustrzykach Dolnych -

4. Biuro zawodów :
Urząd Miejski w Ustrzykach Dolnych ul. Kopernika 1, pok. 17 tel. (013) 460 8020, fax (013) 460 8016,
email: sport@ustrzyki-dolne.pl
5. Zgłoszenia :
Zgłoszenia do zawodów naleŜy dokonać, na adres biura zawodów, w terminie do 14.03.2010. Zgłoszenie
pisemne winno zawierać
listę zawodników z podaniem roku urodzenia oraz podpis
i pieczęć prezesa a takŜe pieczęć nagłówkowa klubu.
6.Uczestnictwo:
Prawo startu w zawodach maja zawodnicy bez względu na formę uprawiania tej dyscypliny sportu.
posiadający aktualne badania lekarskie. Weryfikację zawodników zgodnie z wytycznymi PZN przeprowadza
DT PZN. Wpisowe za kaŜdy dzień 30 zł za zawodnika.
7.Kategorie wiekowe:
Kategorie wiekowe zgodnie z wytycznymi PZN na sezon 2009/2010 oraz grupy przedstartowe: dzieci
starsze, dzieci młodsze, przedszkolaki.
8. Program zawodów :
14.03.

15.03.

godz. 1800



weryfikacja zawodników, odprawa techniczna i losowanie
zawodników do slalomu - sala Urzędu Miejskiego w
Ustrzykach D.,

PUCHAR BURMISTRZA

godz. 800-845
godz. 900
godz. 1100-1130
godz. 1140
godz. 1800

16.03.
godz. 800-845
godz. 900
godz. 1100-1130
godz. 1140
godz. 1400







oglądanie trasy I przejazdu - Stok Gromadzyń
start do slalomu - I przejazd
oglądanie trasy II przejazdu
start do slalomu - II przejazd
weryfikacja zawodników, odprawa techniczna i losowanie
zawodników do slalomu giganta - sala Urzędu Miejskiego w
Ustrzykach D.,
PUCHAR LAWORTY
 oglądanie trasy I przejazdu– Stok Laworta
 start do slalomu Giganta - I przejazd
 oglądanie trasy II przejazdu
 start do slalomu giganta - II przejazd
 uroczyste zakończenie zawodów – stok Gromadzyń

9. Punktacja zespołowa pucharu Burmistrza i Lawoty wg klucza:
Punktacja zespołowa wg. klucza (suma pkt od juniora C do seniora) :
Miejsce:
1
2
3
4
5
6
Punkty
7
5
4
3
2
1
10. Nagrody :
Klasyfikacje niezaleŜne:
 15.03 - Pucharu Burmistrza,
 16.03 – Puchar Laworty.
 Zwycięzcy do trzeciego miejsca w poszczególnych konkurencjach otrzymają medale, statuetki oraz w
miarę moŜliwości nagrody rzeczowe oraz dyplomy do VI miejsca. Zwycięzcy w punktacji zespołowej do
VI miejsca otrzymają puchary, a do szóstego dyplomy.
11. Postanowienia końcowe :
• zawody przeprowadzone zostaną zgodnie z wytycznymi sportowymi na rok 2009/2010 oraz NRS,
• organizator nie odpowiada za ewentualne nieszczęśliwe wypadki podczas zawodów i zaleca
ubezpieczenie zawodników we własnym zakresie,
• koszty organizacyjne pokrywa organizator, natomiast koszty uczestnictwa (w tym wyciągi
narciarskie) pokrywają zainteresowane Kluby,
• organizator, w razie złych warunków atmosferycznych, zastrzega sobie prawo zmiany terminu oraz
przeprowadzenia zawodów na trasie rezerwowej, oraz w przypadku GS – I przejazd
• organizator zastrzega sobie prawo interpretacji regulaminu zawodów, jak i ew. spraw nieuregulowanych
ww. regulaminem

W imieniu KO
Sekretarz Zawodów
Krzysztof Lachowski
Wsparcie finansowe:
Wsparcie udzielone przez Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków
Norweskiego mechanizmu Finansowego
Supported by a grant from Norway through the Norwegian Financial
Mechanism

