Mistrzostwa Powiatu Krakowskiego
w Narciarstwie Alpejskim
GIMNAZJADA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ oraz LICEALIADA 2015/2016
Spytkowice, 22 luty 2016

I. NAZWA ZAWODÓW : Mistrzostwa Powiatu Krakowskiego w Narciarstwie Alpejskim
II. CEL ZAWODÓW :
1. popularyzacja narciarstwa alpejskiego
2. klasyfikacja indywidualna zawodników
3. klasyfikacja zespołowa szkół.
4. wyłonienie reprezentacji powiatu krakowskiego w zawodach wojewódzkich
III. ORGANIZATOR :
UKS „JEDYNKA” Gimnazjum nr1 w Skawinie
IV. TERMIN I MIEJSCE :
22.02.2016 - stok narciarski w Spytkowicach (k. Rabki) - godz.9:30
Biuro zawodów: kawiarnia przy wyciągu.
V. UCZESTNICTWO :
W zawodach biorą udział uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych powiatu ziemskiego
krakowskiego. Szkoły zgłaszają reprezentacje 10 - osobowe : 5 dziewczęta i 5 chłopców.
Uczniowie powinni posiadać aktualne legitymacje szkolne oraz badanie lekarskie i ubezpieczenie
NNW.
Co najmniej 45 min. przed startem należy zgłosić się wraz z listą uczestników do kierownika
zawodów w celu potwierdzenia udziału oraz pobrania numerów startowych.
UWAGA ! KAŻDY ZAWODNIK MUSI OBOWIĄZKOWO POSIADAD KASK!
VI. ZGŁOSZENIA :
Zgłoszenia do zawodów poprzez System Rejestracji Szkół – www.srs.szs.pl - do dnia 19 lutego 2016
go godz. 10:00 .Opiekun zobowiązany jest do posiadania podpisanej przez dyrektora szkoły listy
uczestników wygenerowanej przez SRS po dokonaniu zgłoszenia.
Kierownikiem zawodów jest Maciej Potoczny
kontakt: mail maciek.potoczny@gmail.com lub tel. 889 766 779
VII. PROGRAM ZAWODÓW :
9:00-9:30 Losowanie i odbiór numerów startowych.
10:00 – przejazdy poszczególnych grup
VIII. PUNKTACJA :
1. Indywidualna dla chłopców i dziewcząt .
2. Zespołowa szkół -suma punktów wg zajętych miejsc. Punktujemy pierwsze piętnaście miejsc.

IX. DYPLOMY , PUCHARY , MEDALE I INNE :
Organizator zapewnia za zajęcie od I – III miejsca medale, a za zajęcie I- VI miejsca okolicznościowe
dyplomy, w klasyfikacji szkół puchary.
X. REGULAMIN:
Zawody zostaną przeprowadzone zgodnie z wytycznymi PZN oraz regulaminem SZS.
O kolejności zajętych miejsc indywidualnie, decyduje suma czasów dwóch przejazdów, w osobnej
kategorii
XI.POSTANOWIENIA KOŃCOWE :
1. Organizator pokrywa koszty organizacji zawodów, zaś szkoły we własnym zakresie pokrywają
dojazd własny , organizator nie pokrywa odpłatności za karnety.
2. Pierwszych 8 zawodniczek i 8 zawodników kwalifikuje się o zawodów Wojewódzkich
3. Ze względu na panujące obecnie warunki atmosferyczne zmianie może ulec termin i miejsce
rozegrania
zawodów.
Ewentualna
zmiana
zostanie
zakomunikowana
na
stronie
www.kulturakrzeszowice.pl z kilkudniowym wyprzedzeniem. W związku z powyższym prosimy o
monitorowanie informacji na ww. stronie w zakładce: SPORT → MISTRZOSTWA POWIATU
KRAKOWSKIEGO → AKTUALNOŚCI.

