Otwarte Mistrzostwa Skawiny
w narciarstwie zjazdowym – Slalom Gigant
Organizator: Klub Sportowy Skimka SAY Sport www.skimka.pl
Miejsce: Stacja Narciarska Szklana Góra w Harbutowicach.
Cel zawodów: Celem zawodów jest popularyzacja i upowszechnianie aktywnego wypoczynku na nartach,
integracja środowiska narciarskiego. Wyłonienie najlepszych zawodników w gminie Skawina.
Termin zawodów: 3 marca 2019 – niedziela.
Start pierwszego zawodnika godz. 11:00, zakończenie około 1 godz. po zjeździe ostatniego zawodnika.
Zgłoszenia i opłaty startowe: Zgłoszenia do dnia 2.03.2019 do godz 20:00 przez formularz na stronie
www.skimka.pl lub w dniu zawodów przed startem do godz. 10:30.
Opłaty startowe: Opłata startowa 30 zł (płatna w dniu startu) dla zawodników zapisanych ONLINE do
2.03.2019, lub 40 zł przed zawodami na stoku w Biurze Zawodów od 9:30 – 10:30.
Sposób przeprowadzenia zawodów: Zgodnie z Narciarskim Regulaminem Sportowym.
Odbędzie się jeden przejazd slalomu giganta.
Warunki uczestnictwa: Uczestnikami zawodów może być każda osoba która zapisała się i wniosła opłatę
startową. Po zakończeniu zawodów zostanie przeprowadzona oddzielna klasyfikacja dla mieszkańców
miasta i Gminy Skawina i dla członków Skimki, klasyfikacja ogólna oraz rodzinna (rodzic + dziecko)
Organizatorzy zalecają ubezpieczenie się od NW.

KASK OBOWIĄZKOWO !
Wyniki: We wszystkich grupach zostanie ustalona kolejność miejsc wg. rzeczywistego czasu
przejazdu z podziałem na poszczególne grupy:
Rocznik 2012 – 2009 dziewczynki i chłopcy (dopuszcza się start młodszego zawodnika na ryzyko rodzica)
Rocznik 2008 – 2006 dziewczynki i chłopcy
Rocznik 2005 – 2003 dziewczynki i chłopcy
Rocznik 2002 – 1979 kobiety i mężczyźni
OPEN kobiety i mężczyźni 1978 i starsi
Oglądnie trasy: Dnia 3.03.2019 od godz. 10:15 – 10:45, może odbywać się ześlizgiem poza trasą.
Jazda po trasie przez światło bramki grozi dyskwalifikacją. Zawodnicy w czasie oglądania muszą
mieć założone numery startowe.
Interpretacja regulaminu: W przypadku małej ilości osób w grupie, organizator może połączyć
grupy sobie przyległe. Prawo interpretacji niniejszego regulaminu przysługuje Jury zawodów.
Nagrody i dyplomy: Organizator zapewnia Puchary dla zwycięzców w klasyfikacji Miasta
i Gminy Skawina oraz nagrody dla miejsc I – III. Dla wszystkich uczestników przewidziano dyplomy.
W klasyfikacji ogólnej Organizator zapewnia medale za I-II-III miejsce i nagrody oraz dyplomy do
6 miejsca.

Wśród wszystkich uczestników zostaną rozlosowane NAGRODY !

