REGULAMIN
I RYBNICKICH ZAWODÓW
W NARCIARSTWIE ALPEJSKIM I SNOWBOARDZIE
O PUCHAR PREZYDENTA MIASTA RYBNIK 2018
I.

ORGANIZATOR

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Rybniku
tel. (0 32) 422-78-39
e- mail: imprezy@mosir.rybnik.pl

II.




CEL
Popularyzacja sportu i rekreacji wśród mieszkańców miasta Rybnik
Upowszechnianie współzawodnictwa sportowego dzieci, młodzieży i dorosłych
Promocja Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rybniku

III.

TERMIN I MIEJSCE

Termin: 20. 01.2018 r.
Miejsce: „Złoty Groń” Istebna, Istebna 1628

IV.

ZGŁOSZENIA I ZAPISY

1. W zawodach mogą wziąć udział tylko mieszkańcy Rybnika (osoby zameldowane w Rybniku)
2. Zgłoszenia należy dokonać za pomocą formularza internetowego – link do formularza dostępny na
stronie www.mosir.rybnik.pl w odpowiedniej Aktualności, do 16 stycznia 2018 r.
3. Przy zapisach decyduje kolejność zgłoszeń (Organizatorzy przewidują grupę do 120 zawodników).
Dla uczestników zabezpieczone zostaną autokary (ok. 100 miejsc), które wyjadą z parkingu przy
ul. Gliwickiej 72 (przed Kąpieliskiem RUDA). Zbiórka o godzinie 7.00
4. Osoby niepełnoletnie (do 18 roku życia) w dniu zawodów znajdują się pod opieką rodzica lub
opiekuna prawnego.
5. Uczestnicy startują na własną odpowiedzialność.

6. Wpisowe
50 zł – osoby dorosłe
40 zł – osoby dorosłe z własnym środkiem transportu
30 zł – dzieci i młodzież do 18 roku życia
20 zł – osoby towarzyszące, nie startujące w zawodach, nie jeżdżące na nartach/snowboardzie
(transport, ciepły posiłek + herbata, ubezpieczenie)
Wpłaty należy dokonać do 16 stycznia na konto:
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Rybniku ul. Gliwicka 72,
Nr rachunku bankowego: PKO BP SA nr 56 1020 2528 0000 0802 0434 5617,
tytułem: Imię i nazwisko – Mistrzostwa w Narciarstwie Alpejskim i Snowboardzie
7. Zawodnicy startujący w zawodach zgłaszając się do Biura zawodów powinni posiadać ważny
dokument tożsamości oraz potwierdzenie wpłaty wpisowego.
8. Biuro zawodów będzie czynne od godz. 8:30 na stoku (namiot MOSiR).
9. Warunkiem uczestnictwa jest zgłoszenie się do biura zawodów, podpisanie oświadczenia
o udostępnieniu danych osobowych, wizerunku oraz o stanie zdrowia, pobranie numeru startowego
oraz posiadanie kasku.
V.

ŚWIADCZENIA ORGANIZATORA
 Transport (decyduje kolejność zgłoszeń)
 karnet 4 godzinny – WARUNKIEM OTRZYMANIA KARNETU JEST START
W ZAWODACH
 ciepły posiłek + herbata
 obsługa zawodów – pomiar czasu
 zabezpieczenie GOPR
 ubezpieczenie NNW

VI.

KATEGORIE
 Zawody narciarskie w slalomie gigancie (15-20 bramek) rozgrywane będą w następujących
kategoriach wiekowych:
WARUNEK: min. 3 osoby zgłoszone w danej kategorii
a) 2007 i młodsi (K i M)
b) 2006 – 2004 (K i M)
c) 2003 – 2001 (K i M)
d) 2000 – 1983 (K i M)
e) 1982 – 1968 (K i M)
f) 1967 i starsi (K i M)
g) Kategoria OPEN – „NAJLEPSZA I NAJLEPSZY WŚRÓD NAJLEPSZYCH” (zwycięzcy wyłonieni
z łącznej klasyfikacji – najlepszy łączny czas obu przejazdów)
 Zawody snowboardowe zostaną przeprowadzone w kategorii OPEN (K i M)

VII.

SYSTEM ZAWODÓW
1. Przewiduje się dwa przejazdy w slalomie gigancie (15-20 bramek) z pomiarem czasu dla
każdego uczestnika. W przypadku złych warunków pogodowych, śniegowych dopuszcza się
możliwość jednego przejazdu.
2. Każdy zawodnik zobowiązany jest do posiadania kasku.
3. Uczestnicy startują wg następujących kategorii:
 2007 i młodsi (K i M)
 2006 – 2004 (K i M)
 2003 – 2001 (K i M)
 2000 – 1983 (K i M)
 1982 – 1968 (K i M)
 1967 i starsi (K i M)
 OPEN snowboard (K i M)
4. O kolejności startu w ramach danej kategorii wiekowej decyduje kolejność zapisów do
zawodów.
5. Zawodnik jest zobowiązany do stawienia się na starcie we właściwym czasie ubrany
w numer startowy. Niestawienie się na starcie powoduje dyskwalifikację.
6. Rezygnację z uczestnictwa w zawodach należy zgłosić niezwłocznie Organizatorowi.
7. O końcowej klasyfikacji decyduje najlepszy łączny czas dwóch przejazdów (lub pojedynczy
wynik przy jednym przejeździe) w danej kategorii wiekowej.
8. Uczestnicy zawodów snowboardowych przystępując do zawodów godzą się na przejazd tą
samą trasą co narciarze, wyznaczoną za pomocą tyczek narciarskich („wysokich”) i nie będą
zgłaszać pretensji z tego tytułu do Organizatora.

VIII.

NAGRODY, PUCHARY
Pucharami Prezydenta Miasta Rybnika dyplomami zostają nagrodzeni zwycięzcy z miejsc I-III
danej kategorii wiekowej, „NAJLEPSI WŚRÓD NAJLEPSZYCH” (najlepszy łączny wynik bez
podziału na kategorie) oraz najmłodszy i najstarszy uczestnik zawodów.

IX.

ORIENTACYJNY PROGRAM ZAWODÓW
godzina 6.30 – 7.00 – zbiórka na parkingu przy Kąpielisku RUDA
godzina 7.00 – wyjazd autokarów z Rybnika
godzina od 8.30 – 9:45 – biuro zawodów – weryfikacja zawodników,
godzina 10.00 - rozpoczęcie zawodów – przejazd przygotowanego slalomu,
godzina ~ 13.00 – zakończenie zawodów – wręczenie pucharów, dyplomów.

X.

ODWOŁANIE ZAWODÓW
W razie niekorzystnych warunków pogodowych (np. brak śniegu, wichury) Organizator
zastrzega sobie prawo odwołania zawodów. Koszty wpisowego zostaną zwrócone.

XI.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Zawodnicy nie przestrzegający Regulaminu zawodów mogą zostać wykluczeni przez
Organizatorów z przejazdów w zawodach.
2. W zawodach nie mogą startować zawodnicy posiadający aktualną licencję PZN lub PZS.
3. Powtórzenie przejazdu może nastąpić tylko w przypadku nie zadziałania, zablokowania
systemu pomiaru czasu lub niewłaściwego startu (poruszenie urządzenia startowego przed
sygnałem startowym).
4. „Wypadnięcie” z trasy zjazdu nie stanowi powodu do powtórzenia przejazdu, chyba, że
wynikało to z sytuacji na trasie (np. osoby niepowołanie na trasie przejazdu, niewidoczne
oznaczenie trasy z powodu np. mgły).
5. Każdy z zawodników zobowiązany jest do posiadania kasku.
6. Zawodnicy posiadają własny sprzęt narciarski/snowboardowy.
7. W przypadku rezygnacji z udziału w zawodach kwota wpisowego nie zostanie zwrócona.
8. Organizator nie odpowiada za wypadki zaistniałe i zawinione przez uczestników zawodów
oraz za rzeczy zgubione lub skradzione w czasie zawodów.
9. Każdy zawodnik bierze udział w zawodach na własną odpowiedzialność.
10. Każdy zawodnik zobowiązany jest do zachowania trzeźwości w trakcie udziału w zawodach.
11. Sprawy sporne i nie ujęte w wyżej wymienionych punktach Regulaminu rozstrzyga
Organizator.
12. Pisemne protesty przyjmuje Biuro Zawodów do pół godziny po ogłoszeniu wyników.
Protesty rozstrzyga Organizator. Do protestu należy dołączyć potwierdzenie wpłaty kaucji w
wysokości 150 zł. Kaucja nie zostanie zwrócona o ile Organizator nie przyzna racji
składającemu protest. Decyzje Organizatora są nieodwołalne.
13. Każdy z zawodników zobowiązany jest do zapoznania się z regulaminem przed rozpoczęciem
zawodów.
14. Każdy uczestnik (lub rodzic/opiekun prawny) jest zobowiązany wyrazić zgodę na
przetwarzanie swoich (i dziecka) danych osobowych oraz na ewentualne wykorzystanie
wizerunku dla potrzeb sprawozdawczych z imprezy. Administratorem danych osobowych
jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Rybniku przy ul. Gliwickiej 72. Dane będą
przetwarzane w celu organizacji i realizacji imprezy sportowej, ogłoszenia wyników. Podanie
danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji celów. Dane w postaci: imię i nazwisko,
wiek, miejsce zamieszkania, uzyskany wynik oraz ewentualnie wizerunek (bez podania
imienia i nazwiska) będą udostępniane na stronie www.mosir.rybnik.pl oraz Instagramie,
YouTubie i Facebook’u MOSiR. Każdy uczestnik (lub rodzic/opiekun prawny) ma prawo
dostępu do treści swoich (lub dziecka) danych oraz ich poprawiania.

Rybnik, 15.01.2018 r.

