REGULAMIN
POWIATOWEJ LICEALIADY MŁODZIEŻY
W NARCIARSTWIE ALPEJSKIM
1. ORGANIZATOR: ZPO- Międzyszkolny Ośrodek Sportowy Powiatu Limanowskiego w Limanowej
- Stacja Narciarska „ Śnieżnica „ w Kasinie Wielkiej
- Powiatowy Szkolny Związek Sportowy Limanowa
2 .Cel zawodów – popularyzacja narciarstwa ALPEJSKIEGO wśród młodzieży z terenu
powiatu limanowskiego, oraz wyłonienie mistrzów powiatu na zawody
wojewódzkie.
3. Miejsce i termin zawodów – Stacja Narciarska w Kasinie Wielkiej
00

dnia 22. 02.2022 godz. 12

w wypadku niekorzystnych warunków śniegowych istnieje możliwość zmiany miejsca zawodów
i terminu zawodów
4. Uczestnictwo –młodzież szkół średnich ur. -2002 i młodsi dziewczęta i chłopcy
5. Program zawodów
• 1130 – 1200 - przyjazd ekip- weryfikacja zgłoszeń

• ok.1230 start wg. listy startowej w kolejności
-

start dziewcząt ur 2002 i mł
start chłopców ur 2002 i mł

6. Zgłoszenia – - Z DOKŁADNYM IMIENNYM WYKAZEM ZAWODNIKÓW poprzez

System

Rejestracji Szkół do dnia 21.02. 2022 r do godz.12.00, a wygenerowany
druk zgłoszenia z systemu potwierdzony przez dyrekcję szkoły w dniu zawodów.
Ilość startujących dowolna, zgłoszenia potwierdzone przez Dyrektora Szkoły i opiekuna
oraz pisemna zgoda rodziców na udział dziecka w zawodach. Start obowiązkowo
w kaskach !!! Ubezpieczenie we własnym zakresie.
7. Koszty organizacyjne – koszty organizacyjne pokrywa organizator , przyjazd uczestników
na koszt własny stacja narciarska zapewnia karnety w cenach
promocyjnych ZAPUPIONE GRUPOWO przez opiekuna – 55 zł
na czas trwania zawodów – 4 h w tym ciepły posiłek.
8. Nagrody – dla pierwszych trzech miejsc w poszczególnych kategoriach wiekowych –
medale i dyplomy do 6-go miejsca
Punktacja oddzielnie dziewcząt i chłopców wg. klucz I m- 13 pkt, II m- 11 pkt, III m- 10
pkt, ....., XII m- 1pkt.
9. Uwagi końcowe – organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu zawodów,
organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki mogące zaistnieć podczas zawodów.
Zawody zostaną przeprowadzone zgodnie z NRS , odbędzie się jeden przejazd,

ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatora.

Limanowa, 2022-02-11
Organizator

