„VII OTWARTE MISTRZOSTWA W NARCIARTWIE ZJAZDOWYM I
SNOWBOARDZIE O PUCHAR BURMISTRZA GOSTYNIA”
Zieleniec, sobota 2 marca 2019r.

REGULAMIN
1. Organizatorzy:
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gostyniu;
Gmina Gostyń.
2. Cel:
popularyzacja narciarstwa zjazdowego oraz snowboardu;
aktywny odpoczynek;
integracja środowiska lokalnego.
3. Uczestnictwo:
w zawodach mogą wziąć udział wszyscy chętni, którzy akceptują regulamin oraz wniosą
obowiązkową opłatę startową ustaloną przez Organizatorów;
przy zgłoszeniu należy wypełnić kartę zawodnika i podpisać zgodę o przetwarzaniu danych
osobowych, wizerunku oraz informację o stanie zdrowia (w przypadku osób niepełnoletnich
wymagany jest podpis rodzica/opiekuna prawnego);
termin i miejsce zawodów 02.03.2019 r., Zieleniec.
4. Opłaty wpisowe:
150zł - dojazd autokarem, udział w zawodach, karnet 7-godzinny, ubezpieczenie narciarskie, bon na
posiłek, medal dla każdego uczestnika, nagrody dla pierwszych trzech zawodników w danej
kategorii.
5. Zgłoszenia:
w Biurze Obsługi Klienta, ul. Sportowa 1 (budynek na stadionie), od pn do pt w godzinach
8.00 – 15.30;
ostateczny termin zgłoszeń: 27.02.2019r..
6. Kategorie:
Narty
Dzieci do 12 lat
Młodzież od 13 do 17 lat
Kobiety 18+
Mężczyźni 18+
Snowboard
OPEN

7. Sposób rozegrania zawodów:
zawody rozegrane zostaną zgodnie z Narciarskim Regulaminem Sportowym PZN, ze zmianami
wynikającymi ze specyfikacji Mistrzostw;
zawody zostaną rozegrane na trasie Slalomu Giganta (dwa przejazdy);
o miejscu zajętym przez zawodnika decyduje suma czasów obu przejazdów.
8. Bezpieczeństwo:
wszyscy uczestnicy zawodów mają zapewnione ubezpieczenie narciarskie;
dzieci do lat 16 muszą obowiązkowo posiadać kask.
9. Nagrody:
nagrody i puchary za miejsca 1-3 w poszczególnych kategoriach;
medale za udział dla wszystkich zawodników;
Bon na posiłek dla wszystkich zawodników.
10. Postanowienia końcowe:
organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian powyższego regulaminu (np. połączenie w jedną
kategorię kobiet lub mężczyzn, ze względu na małą liczbę osób startujących);
w przypadku nie rozegrania zawodów z powodów niezależnych od organizatora, wpisowe zostanie
zwrócone;
wszystkie sprawy sporne nie ujęte w regulaminie rozstrzygać będzie organizator.
Dodatkowe informacje:
Wojciech Walkowiak tel.: 65 575 89 00
wwalkowiak@osir.gostyn.pl
oraz na www.osir.gostyn.pl

