
REGULAMIN PUCHARU LWA 2015 

SLALOM GIGANT 

 
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 
 

1.Organizatorzy zawodów 

 
 Organizator główny: 

 Międzyszkolny Klub Narciarski MKN – Gliwice 
 ul. Kościuszki 35 
 44-100 Gliwice 

 tel.: 601 05 12 85, 690 54 73 13 
 www.mkn.gliwice.pl 

 
 Współorganizator : 

   Ośrodek Narciarski Złoty Groń 

   Istebna 1628, 43-470 Istebna 

   www.zlotygron.pl 

 
 

2.Cel zawodów 
 

Celem zawodów jest: 
Propagowanie aktywnego trybu życia przez uprawianie sportu, w 
szczególności narciarstwa zjazdowego. Podnoszenie poziomu sportowego 

narciarzy we wszystkich grupach wiekowych. Krzewienie sportowego stylu 
życia wśród dzieci, młodzieży i dorosłych. 

 
 

 3.Miejsce i termin zawodów 

 
a. Zawody odbędą się w dniu 8 marca 2015 roku (niedziela) w Istebnej na 

stoku Złoty Groń 
b. Start pierwszego zawodnika o godzinie 1000 
c. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany terminu i stoku lub 

odwołania imprezy z przyczyn od niego niezależnych, wszelkie informacje 
www.mkn.gliwice.pl 

 
 

4. Zgłoszenia i opłaty uczestników 

 
a. Zgłoszenia przyjmowane będą poprzez stronę współorganizatora   

www.zlotygron.pl do dnia 7.03.2015  do godziny 2000 , a w dniu zawodów w 
biurze organizatora w godzinach 8.00-10.00 
Format zgłoszenia –Imię Nazwisko/Rocznik/Klub/Miasto 

b. Osoby zgłaszające się w dniu zawodów będę startować na ostatnich 
miejscach w swojej grupie wiekowej 

c. Zgłoszenia zawodników mogą dokonywać kierownicy grup albo 
indywidualnie startujący zawodnicy. 

http://www.mkn.gliwice.pl/
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d. Opłata startowa dla osób zgłoszonych do 7.08.2015 wynosi 30zł dla grup 

od 1 do 6 i 50 zł dla pozostałych grup, płatna przy odbiorze numerów 

startowych.  

e. Opłata dla osób zgłoszonych w dniu zawodów wynosi odpowiednio 40 zł i 
60 zł 

f. W ramach opłaty startowej uczestnik otrzyma talon na ciepły posiłek i napój 

g. Członkowie MKN Gliwice z opłaconymi składkami nie ponoszą opłaty 
startowej. 

h. Osoby niepełnoletnie mogą brać udział w zawodach za pisemną zgodą 
rodziców/opiekunów – druk dostępny w biurze zawodów 

 
II. PRZEBIEG ZAWODÓW 

 

 1.Losowanie  i wydawanie numerów 
 

a. Losowanie numerów startowych odbędzie się w dniu 7.03.2015 o godzinie 

20.00 
b. Lista startowa zostanie wywieszona na stronie www.zlotygron.pl oraz FB 

Zloty Groń 7.03.2015 o godzinie 21.00 
b.  Wydawanie numerów startowych w dniu zawodów od godziny 8.00 do 10.00 

w biurze zawodów przy dolnej stacji wyciągu. 

 
2.Sposób przeprowadzenia zawodów 

  
a. Zawody zostaną przeprowadzone zgodnie z Narciarskim Regulaminem 

Sportowym. 

b.  Organizator przewiduje przeprowadzenie jednego przejazdu slalomu 
giganta dla grup wiekowych od 1 do 6, dla grup 7-16 dwa przejazdy. 

c.  Zawody zostaną przeprowadzone w następujących grupach wiekowych 
 
1. przedszkolaki dziewczęta  do 2007 włącznie, 

2. przedszkolaki chłopcy  do 2007 włącznie, 
3. Junior E dziewczęta  2005 – 2006, 

4. Junior E chłopcy   2005 - 2006, 
5. Junior D dziewczęta 2003 – 2004, 
6. Junior D chłopcy  2003 – 2004, 

7. Junior C dziewczęta 2001 – 2002, 
8. Junior C chłopcy  2001 – 2002, 

9. Junior B dziewczęta 1999 – 2000, 
10. Junior B chłopcy   1999 – 2000, 
11. Junior A dziewczęta 1998 – 1994, 

12. Junior A chłopcy  1998 – 1994, 
13. kobiety    do 1977, 

14. kobiety     1978 – 1993, 
15. mężczyźni    do 1977, 
16. mężczyźni    1978 – 1993, 

 
d.  Kolejność startu od grupy 1 do 16. 

 
3. Oglądanie trasy i przewidywane czasy startów 

http://www.zlotygron.pl/


 

 a.  Oglądanie trasy pierwszego przejazdu dla grup 1 do 6, godz. 900 – 930. 
 b.  Start pierwszego przejazdu dla grup 1 do 6 ,10.00. 

  Oglądanie trasy pierwszego przejazdu dla grup od 7 do 16, godz. 930 – 1000.  
Start pierwszego przejazdu grup od 7 do 16. po zakończonym przejeździe 
grup 1-6, około  godz.1100  

 d. Oglądanie trasy odbywać się będzie ześlizgiem po trasie slalomu tylko w 
widocznych numerach startowych.  

 e. Przejazd przez światło bramki może spowodować dyskwalifikację. 
 f. Start drugiego przejazdu  dla grup od 7 do 16 około godz. 1400 w kolejności 
odwrotnej do klasyfikacji po pierwszym przejeździe w swojej grupie wiekowej 

 g. Organizatorzy zastrzegają możliwość odwołania drugiego przejazdu. 
 

 
4. Ogłoszenie wyników 
 

 Przewidywany termin zakończenia zawodów i rozdanie nagród nastąpi 30 min. 
po zakończonych zjazdach. 

 Dla zwycięzców grup przewidziano puchary i nagrody rzeczowe, oraz dyplomy 
i nagrody rzeczowe dla drugiego i trzeciego miejsca.  

. 

 
III. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 
 1. Zawodnicy uczestniczą w zawodach na własna odpowiedzialność i są 

zobowiązani do odpowiedniego ubezpieczenia OC i NW. Organizator nie 

ponosi odpowiedzialności za następstwa nieszczęśliwych wypadków. 
 2. Zgłoszenie protestu przez zawodnika wymaga wniesienia kaucji w wysokości 

100 zł. Protesty będą przyjmowane w okresie do 15 min. od chwili ogłoszenia 
wyników w grupach. Po tym czasie protesty nie będą rozpatrywane.  

 3.  Kwestie sporne w czasie zawodów oraz ewentualne protesty rozstrzyga Jury 

w składzie : DT, Sędzia Rozjemca, Sędzia Główny 
 4.   W przypadku, gdy w grupie wiekowej będzie zgłoszonych mniej niż 4 

zawodników organizator będzie miał prawo dołączenia ich do grupy 
sąsiadującej według własnego wyboru 

 

Organizatorzy zwracają się z prośbą o sportowe zachowanie się na stoku, nie 
wjeżdżanie na trasę w czasie przejazdu innych zawodników, a także oglądnie trasy 

zawodów zgodnie z wytycznymi organizatorów. 
 Aktualne informacje na stronie klubu: www.mkn.gliwice.pl 
 

Organizatorzy 
 

http://www.mkn.gliwice.pl/

