Międzyszkolny Ośrodek Sportowy Powiatu Nowosądeckiego
_____________________________________________

MISTRZOSTWA POWIATU NOWOSĄDECKIEGO
W NARCIARSTWIE ALPEJSKIM
1. Nazwa imprezy – Mistrzostwa Powiatu Nowosądeckiego w Narciarstwie Alpejskim
dziewcząt i chłopców szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.
2. Organizator – Międzyszkolny Ośrodek Sportowy Powiatu Nowosądeckiego,
Centrum Narciarskie MASTER-SKI w Tyliczu.
3. Cel imprezy – popularyzacja narciarstwa alpejskiego wśród młodzieży szkolnej
oraz wyłonienie mistrzów powiatu nowosądeckiego w poszczególnych grupach
wiekowych, w kategoriach dziewcząt i chłopców. Awans na zawody wojewódzkie
uzyskuje po 8 dziewcząt i 8 chłopców ze szkół podstawowych, gimnazjalnych
i ponadgimnazjalnych.
4. Termin i miejsce – 27 lutego 2019 r. – Centrum Narciarskie MASTER-SKI w Tyliczu.
5. Uczestnictwo – w zawodach startują uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych
i ponadgimnazjalnych w 4 grupach wiekowych oddzielnie w kategorii dziewcząt
i chłopców. Każdy rodzaj szkoły może reprezentować maksymalnie po 10 dziewcząt
i po 10 chłopców. Uczestnicy zawodów obowiązkowo startują w kaskach.
- IGRZYSKA DZIECI
✓ Grupa I: roczniki 2008 i młodsi
✓ Grupa II: roczniki 2006 i 2007
10 dziewcząt i 10 chłopców z jednej szkoły podstawowej oddzielnie w kategorii dziewcząt
i chłopców. Dobór dziewcząt i chłopców do w/w grup dowolny.
- IGRZYSKA MŁODZIEŻY
✓ Grupa III: roczniki 2003, 2004 i 2005 – 10 dziewcząt i 10 chłopców oddzielnie
w kategorii dziewcząt i chłopców z jednej szkoły podstawowej i gimnazjalnej
- LICEALIADAMŁODZIEŻY
✓ Grupa IV: rocznik 1999 i młodsi – 10 dziewcząt i 10 chłopców oddzielnie w kategorii
dziewcząt i chłopców z jednej szkoły średniej
6. Sposób przeprowadzenia zawodów – program zawodów obejmuje jeden przejazd
slalomu giganta, czas mierzony jest elektronicznie. Zawodnicy startują oddzielnie
w kategorii dziewcząt i chłopców, w poszczególnych grupach wiekowych. Klasyfikacja
indywidualna wg osiągniętych czasów.
7. Program zawodów:
▪ weryfikacja zawodników i wydawanie numerów startowych: 9.00 – 10.00
▪ oglądanie slalomu giganta: 10.00 – 10.30
▪ start zawodników: 10.30 w kolejności:
• Grupa I – dziewczynki
• Grupa I – chłopcy
• Grupa II – dziewczynki
• Grupa II – chłopcy

▪

• Grupa III – dziewczęta
• Grupa III – chłopcy
• Grupa IV – dziewczęta
• Grupa IV – chłopcy
Zakończenie zawodów i rozdanie nagród ok. 14.30 – 15.00.

8. Zgłoszenia – do dnia 23.02.2019 r. do godz. 15.00 należy dokonać zgłoszenia uczniów
biorących udział w zawodach poprzez System Rejestracji Szkół – www.srs.szs.pl
W dniu zawodów obowiązuje oficjalne zgłoszenie listy zawodników (wygenerowanej
z systemu SRS) potwierdzone przez Dyrekcję Szkoły i opiekuna drużyny. Po tym terminie
zgłoszenia nie będą przyjmowane. Telefon kontaktowy: Marek Mirek – 604 537 932.
9. Nagrody – dla zwycięzców przewidziane są pamiątkowe medale i dyplomy.
10. Koszty organizacyjne – koszty organizacyjne pokrywa organizator, a uczestnictwa
szkoły we własnym zakresie. Organizator nie pokrywa odpłatności za karnety na
przejazdy wyciągami. Centrum Narciarskie MASTER-SKI umożliwia uczestnikom zawodów
zakup karnetów 5 godzinnych – cena promocyjna 20,00 zł (dodatkowo 10,00 zł kaucja
zwrotna za karnet). Organizator zawodów zapewnia dla wszystkich uczestników posiłek
regeneracyjny.
11. Postanowienia końcowe – organizator zastrzega sobie prawo ostatecznej interpretacji
niniejszego regulaminu. We wszystkich sprawach nie ujętych w niniejszym Regulaminie
prawo decydowania przysługuje organizatorowi.
Podczas zawodów opiekę nad uczestnikami sprawują ich nauczyciele (opiekunowie).
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki mogące zaistnieć podczas
zawodów. Ubezpieczenie uczestników zawodów we własnym zakresie. Nauczyciele
(opiekunowie) powinni posiadać zgodę rodziców lub opiekunów prawnych na udział
dziecka w zawodach. Wszyscy uczestnicy zawodów obowiązkowo startują w kaskach.
Organizator zapewnia zabezpieczenie zawodów przez GOPR.
Zgłoszenie udziału w zawodach jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

W imieniu organizatora
Międzyszkolny Ośrodek Sportowy
Powiatu Nowosądeckiego

