REGULAMIN
Termin: 1 marca 2012 roku
Miejsce: Stacja Narciarska "Laskowa - Kamionna"
Organizatorzy:
Stacja Narciarska "Laskowa – Kamionna",
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Bochni,
Urząd Miejski w Bochni

Kierownik Zawodów: Sabina Bajda
Podczas Mistrzostw zawodnicy wystartują w konkurencji indywidualnej: slalom gigant – jeden
przejazd (czas mierzony elektronicznie). Oddzielnie prowadzona będzie klasyfikacja zjazdu
dla kobiet i mężczyzn.
Biuro zawodów:

czynne od godz. 14.30- 17.00

Start: godz.16.00
godz.16.15
godz.16.30
godz.16.45
godz.17.15
godz.17.30
godz.17.45
godz.18.00
godz.18.15

Grupa I
Grupa II
Grupa III
Grupa IV
Grupa V
Grupa VI
Grupa VII
Grupa VIII
Grupa IX

rocznik 2002 i młodsi (klasy I – III)dziewczęta, chłopcy
1999 - 2001 (klasy IV - VI) dziewczęta, chłopcy
1998 - 1996 (gimnazjum) dziewczęta, chłopcy
1995 - 1993 (szkoły średnie) dziewczęta, chłopcy
kobiety- OPEN
1992 - 1982 (SENIOR)
1981 – 1971 (masters)
1970 – 1962 (weteran)
1961+

Zakończenie zapisów 15 minut przed rozpoczęciem zjazdu danej kategorii. W przypadku
udziału mniej niż 3 uczestników organizatorzy połączą najbliższe kategorie wiekowe w jedną
grupę.
Osoby, które zajmą I, II i III miejsce otrzymają medale i dyplomy. Najlepszy zawodnik z Bochni w
każdej kategorii wiekowej otrzyma Puchar Burmistrza Miasta Bochnia. Najszybszy zawodnik
Mistrzostw otrzyma Puchar oraz nagrodę pieniężną - 1.000 zł (+ podatek 110 zł) - ufundowane
przez właścicieli Stacji Narciarskiej ,,Laskowa – Kamionna”. Dodatkowo zwycięzcy
poszczególnych kategorii wiekowych otrzymają tygodniowe karnety z możliwością wykorzystania
w tym lub w przyszłym sezonie. Każdy z uczestników grupy I i II (dzieci szkoła podstawowa)
otrzyma pamiątkowy dyplom. Dodatkowo 3 najmłodszych zawodników otrzyma pamiątkowy
dyplom oraz maskotkę.
Bezpośrednio po zakończeniu zawodów nastąpi rozdanie medali, dyplomów i pucharów i
nagród.
Warunki udziału:
1. Opłata startowa: – 10 zł. Wpłaty dokonać można w siedzibie MOSiR przy ul. Parkowej
3 w Bochni lub w Biurze Zawodów w Stacji Narciarskiej "Kamionna – Laskowa",
2. Dzieci do lat 16 startują w kasku – obowiązkowo,
3. Dzieci i młodzież do lat 18 - wymagana pisemna zgoda rodziców (druk do pobrania kliknij tutaj). Druki dostępne są również w biurze MOSiR i będą w Biurze Zawodów.
4. Zawodnicy startują na własną odpowiedzialność,
5. Organizatorzy nie pokrywają kosztów karnetów narciarskich – zawodnicy są uprawnieni
do zakupu biletu ze zniżką:

- cena karnetu – 20 zł
- kaucja za karnet– 10 zł
Karnety są ważne od godz. 15.00 do 21.00.
Zgłoszenia:
1) telefonicznie, e-mailowo lub osobiście do 28 lutego br. do godz. 15.00 w sekretariacie MOSiR
Bochnia, ul. Parkowa 3, tel./fax: (014) 612 25 40, e-mail: mosir_bochnia@poczta.onet.pl
2) w dniu zawodów: w godzinach 14.30 – 17.00 w Biurze Zawodów
ORGANIZATORZY ZASTRZEGAJĄ SOBIE MOŻLIWOŚĆ ZMIAN W REGULAMINIE.

