
OTWARTE 
ZAWODY NARCIARSKIE W SLALOMIE  GIGANCIE 

 O LODOWĄ KULĘ 
NIEDZIELA 15.02.2015 

 
1.Cel: 
- popularyzacja narciarstwa zjazdowego, podnoszenie poziomu sportowego, 
- popularyzacja i upowszechnianie aktywnego wypoczynku na nartach  
- promocja Ośrodka Narciarskiego OSIR Gorlice w Małastowie 
 
2.OGRANIZATOR: 
-  Klub Narciarski Magura P&P Gorlice, 38-300 Gorlice, ul.Stróżowska 10 
-  Urząd Miasta w Gorlicach, 
-  Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gorlicach, 
-  Międzyszkolny Ośrodek Sportu w Gorlicach. 
 
3.TERMI I MIEJSCE: 
Zawody odbędą się 15 lutego 2015 (niedziela) na stoku narciarskim  
w Małastowie. 
 
4.BIURO ZAWODÓW – ZGŁOSZENIA: 
Zapisy zawodników tylko mailem za potwierdzeniem zwrotnym na adres: 
lodowakula@onet.eu do godz. 19.00 dnia 13.02.2015 (piątek), w zgłoszeniu 
podajemy nazwisko i imię, rocznik ur. i nazwę klubu, miejscowość. 
Losowanie godz.20.00 w siedzibie Klubu dnia 13.02.2015, odbiór numerów i 
opłata wpisowego do godz.9.00 w dniu zawodów przy dolnej stacji wyciągu w 
Małastowie.  
5.PROGRAM ZAWODÓW: 
-  do 9.00 weryfikacja list zawodników 
-  9.10-9.30 oglądanie trasy slalomu giganta 
-  10.00. start do I przejazdu najmłodszej grupy 
-  kolejne starty grup bezpośrednio po sobie 
-  30 min. po przejeździe ostatniego zawodnika zakończenie zawodów, 
wręczenie dyplomów, Lodowych Kul i  nagród. 
 
6.GRUPY STARTOWE: 
-  kategorie wiekowe, osobno chłopcy i dziewczęta: 
     gr.0 - roczniki 2007 i młodsi  
     gr.K01-M01 - roczniki 2006,2005 
     gr.K02-M02 - roczniki 2004,2003 
     gr.K03-M03 - roczniki 2002,2001 
     gr.K04-M04 - roczniki 2000,1999 
     gr.K05-M05 - roczniki 98,97,96, liceum 
w przypadku mniejszej ilości zgłoszonych niż 5 zawodników w grupie 
organizator będzie łączył grupy. 
 
7.POSTANOWIENIA KOŃCOWE: 
- każdy uczestnik oświadcza i zobowiązuje się, że startuje na własną 
odpowiedzialność lub do zgłoszenia dołącza odpowiednie zaświadczenie 
lekarskie zezwalające na start w zawodach. Przyjmujemy, że zawodnicy nieletni 
posiadają pisemną zgodę rodziców lub opiekunów na udział w zawodach, 
-  pomiar czasu elektroniczny 
-  obowiązuje wpisowe 20 zł  
-  zawodnicy obowiązkowo startują w kaskach 
-  w kwestiach spornych rozstrzyga kierownik zawodów zgodnie  



   z  Narciarskim Regulaminem Sportowym PZN  
- zawodnik startuje na własne ryzyko, organizator nie ubezpiecza zawodów NW 

i OC 
-  w przypadku złych warunków śniegowych zawody mogą być odwołane dnia 
14.02.2015 do godz. 18.00 komunikatem na www.klub-magura.pl 
 
 

 
Klub Narciarski Magura P&P Gorlice 

 

http://www.klub-magura.pl/

