REGULAMIN AMATORSKICH ZAWODÓW NARCIARSKICH
„SLALOM POKOLEŃ”
Z OKAZJI „50-ZIMIA” OBOZÓW NARCIARSKICH SN, WSP, AŚ, UHP, UJK
W BUKOWINIE TATRZAŃSKIEJ
STACJA NARCIARSKA RUSIŃSKI WIERCH - 07.03.2020
I. CEL ZAWODÓW:
1. Popularyzacja i upowszechnianie narciarstwa.
2. Integracja środowiska narciarzy, uczestników obozów narciarskich organizowanych przez SN,
WSP, AŚ, UHP, UJK w latach 1969-2020.
II. ORGANIZATOR:
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Klub Uczelniany AZS UJK, Uniwersyteckie Centrum
Sportu UJK.
III. TERMIN I MIEJSCE ZAWODÓW:
07.03.2020, godz.10.00, stacja narciarska Rusiński Wierch.
IV. WARUNKI UCZESTNICTWA:
1. Zarejestrowanie się jako uczestnik „50-zimia” i zapisanie się do slalomu w piątek 06.03.2020
w godz. 15:00-21:00 w biurze (holl główny Grand Stasinda).
2. Podpisanie oświadczenia uczestnika zawodów.
3. Posiadanie odpowiednich umiejętności narciarskich i dobrego stanu zdrowia.
4. Odebranie numeru startowego w dniu zawodów w godz. 09:00-09:45 (biuro zawodów - miejsce
startu Rusiński Wierch).
UWAGA! Nie przewiduje się zapisów w dniu zawodów ze względów organizacyjnych.
Zalogowani uczestnicy „50 zimia”, którzy nie zadeklarują udziału w slalomie do 9.02.2020, mogą
wystartować tylko w grupie SYMPATYCY.
V. SPOSÓB PRZEPROWADZENIA ZAWODÓW:
1. Zawody przeprowadzone zostaną zgodnie z regulaminem organizatora.
2. Zaplanowano dwa przejazdy slalomu giganta (trasa ustawiona dla amatorów).
3. Przy dużej liczbie startujących ze względów czasowych zawody mogą być ograniczone do jednego
przejazdu (informacja zostanie podana przed startem po wydaniu numerów startowych).
4. Każdy startujący bierze udział w zawodach na własną odpowiedzialność.
5. Podział na grupy zgodnie z rokiem rozpoczęcia studiów (dotyczy absolwentów SN, WSP, AŚ, UHP,
UJK), osobno dla kobiet i mężczyzn:
GRUPA I - 1969-1979 Kobiet i Mężczyzn,
GRUPA II - 1980-1989 Kobiet i Mężczyzn,
GRUPA III - 1990-1999 Kobiet i Mężczyzn,

GRUPA IV - 2000-2009 Kobiet i Mężczyzn,
GRUPA V - 2010-2020 Kobiet i Mężczyzn,
GRUPA VIP Kobiet i Mężczyzn (zaproszeni goście, władze uczelni, sponsorzy),
GRUPA SYMPATYCY (zalogowani uczestnicy „50-zimia”, którzy nie byli studentami uczelni).
6. Listy startowe zostaną ustalone na podstawie kolejności zapisów w grupach wiekowych Kobiet
i Mężczyzn po zakończeniu zapisów.
7. Zawodnicy startują w kolejności grup: VIP, I, II, III, IV, V, SYMPATYCY w kategorii Kobiet i Mężczyzn.
8. Klasyfikacja zawodów zostanie przeprowadzona na podstawie łącznego czasu przejazdów
w poszczególnych grupach Kobiet i Mężczyzn.
9. Podsumowanie slalomu i dekoracja zwycięzców odbędzie się podczas części oficjalnej
Jubileuszowego Spotkania „50-zimie w Bukowinie Tatrzańskiej” w godz. 18:00-20:30 w sali
konferencyjnej w Grand Stasindzie.
10. Przewidziana jest nagroda specjalna za najlepsze przebranie wśród uczestników slalomu
(Kobiety i Mężczyźni).
VI. PROGRAM ZAWODÓW:
09:00-09:45 - pobieranie numerów startowych.
10:00 - start (elektroniczny pomiar czasu).
12:00 - zakończenie slalomu.
VII. SPRZĘT I WYPOSAŻENIE:
Uczestnicy slalomu zobowiązani są posiadać kask ochronny.
VIII. KOSZTY UDZIAŁU I UBEZPIECZENIE:
1. Wszystkie koszty organizacji slalomu z wyjątkiem karnetów na wyciągi narciarskie dla uczestników
ponosi organizator.
2. Zawodnicy startujący w slalomie ubezpieczają się we własnym zakresie.
IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
1. Uczestnik powinien zapoznać się z Regulaminem i zobowiązany jest do jego przestrzegania.
2. Każdy uczestnik oświadcza i zobowiązuje się, że startuje na własną odpowiedzialność.
3. Za stan zdrowia i umiejętności narciarskie uczestników organizator nie ponosi odpowiedzialności.
4. Organizator ma prawo odwołania konkurencji z uwagi na złe warunki śniegowe lub
atmosferyczne.
X. INTERPRETACJA REGULAMINU:
Prawo interpretacji niniejszego regulaminu przysługuje organizatorowi zawodów.

