MISTRZOSTWA ABSOLWENTÓW I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO
W SLALOMIE GIGANCIE I SNOWBOARDZIE
REGULAMIN
I.CEL
1. Popularyzacja i upowszechnienie aktywnego wypoczynku na nartach.
2. Integracja środowiska narciarskiego absolwentów.
3. Podnoszenie poziomu narciarstwa zjazdowego.
4. Wyłonienie najlepszych zawodniczek i zawodników w poszczególnych grupach
wiekowych.
II. ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE
1. Organizator powołuje Komisję Sędziowską.
2. Komisja Sędziowska ma głos ostateczny we wszystkich kwestiach sportowych związanych
z zawodami, w tym także ma prawo rozstrzygać spory oraz wszelkie protesty.
3. Zawody zostaną przeprowadzone zgodnie z Narciarskim Regulaminem Sportowym.
III. ZASADY UCZESTNICTWA
1. Uczestnikami zawodów mogą być osoby, które uczęszczały do I Liceum
Ogólnokształcącego w Nowym Sączu, były Pracownikami ILO
2. Każdy uczestnik powinien posiadać ważne badania lekarskie.
3. Uczestnicy zobowiązują się podpisać oświadczenie o dobrowolnym starcie.
4. Organizatorzy zalecają ubezpieczenie się od NNW.
I V. PROGRAM ZAWODÓW
1. Mistrzostwa Absolwentów I Liceum Ogólnokształcącego w Nowym Sączu zostaną
rozegrane w następujących konkurencjach: - slalom gigant kobiet i mężczyzn , - snowboard
kobiet i mężczyzn
2. Zaplanowano dwa przejazdy (przy sprzyjających warunkach atmosferycznych).
3. Kolejność startów: - grupa najstarsza kobiet i mężczyzn, - grupy młodsze kobiet i
mężczyzn, -snowboard kobiet i mężczyzn.
4. Kategorie wiekowe zostaną podane przed zawodami w zależności od ilości zgłoszeń.
5. O kolejności zajętych miejsc w zawodach decyduje CZAS LEPSZEGO PRZEJAZDU.
6. Do klasyfikacji końcowej konieczne jest ukończenie co najmniej jednego przejazdu.
V. PLAN ZAWODÓW
1. Wyjazd zawodników autokarem – godz.7. OO Nowy Sącz ul. Długosza 5 (plac szkolny ILO)
2. Rozdawanie numerów startowych – godz. 8.30 – 9.15 – Bar u Aguni przy stoku

3.Oglądanie trasy – godz. 9.15 – 9.50
4. Start - godz.10.00
5. Rozdanie nagród – pół godziny po przejeździe ostatniego zawodnika.
6. Ognisko z pieczeniem kiełbasy.

VI. ZASADY FINANSOWANIA
1. W ramach pozyskanych środków organizator zapewnia:
- pełną organizację zawodów (wynajęcie stoku, pomiar czasu, obsługę biura zawodów,
obsługę techniczną, obsługę sędziowską),
-przejazd autokarem na trasie Nowy Sącz- Krynica- Nowy Sącz (wyjazd godz. 7.00 ul.
Długosza 5)
- w miarę możliwości finansowych nagrody
- ognisko z pieczeniem kiełbasy
2. Uczestnicy we własnym zakresie pokrywają koszty zakwaterowania, wyżywienia,
wpisowego-darowizny oraz przejazdów wyciągami narciarskimi.
VI. ODWOŁANIA I PROTESTY
1.W trakcie trwania zawodów wszelkie sprawy sporne, odwołania i protesty rozpatruje
Komisja Sędziowska.
2. Od decyzji Komisji Sędziowskiej odwołanie nie przysługuje.
XII. UWAGI KOŃCOWE
1. Za przygotowanie zawodników do zawodów odpowiadają sami zawodnicy.
2. Każdy zawodnik musi startować w kasku (ochraniaczu głowy). Brak kasku jest
równoznaczny z dyskwalifikacją.
3. Oglądanie trasy zgodnie z NRS.
4. Prawo interpretacji niniejszego regulaminu oraz wprowadzanie wszelkich od niego
odstępstw przysługuje jedynie organizatorowi .

