
REGULAMIN 
AMATORSKICH ZAWODÓW NARCIARSKICH 

- SLALOM GIGANT DLA DZIECI I MŁODZIEŻY ORAZ DOROSŁYCH 
O „49 PUCHARU PILSKA” 

GMINY JELEŚNIA 
START GODZ. 11:00 

11 MARZEC 2023r. (Sobota) 

I.CEL ZAWODÓW 
 - kształtowanie nawyku aktywnego spędzania czasu wolnego; 
 - popularyzacja narciarstwa jako dyscypliny sportowej; 
-  promocja zdrowej rywalizacji zgodnej z zasadami „fair play”. 
 
II.ORGANIZATOR: 
Urząd Gminy w Jeleśnia 
 
III. TERMIN I MIEJSCE 
Zawody odbędą się 11 marca 2023 r. o godzinie 11:00 w Korbielowie na części trasy nr 5  
(Hala Miziowia- Szczawiny).  
 
IV. WARUNKI UCZESTNICTWA  
UWAGA! WARUNKIEM STARTU OSOBY NIEPEŁNOLETNIEJ JEST ZŁOŻENIE ZGODY 
RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO (zgoda załączona jest do Karty Zgłoszenia) 
- zgłoszą swój udział w terminie przewidzianym w regulaminie 
- posiadają odpowiednie umiejętności narciarskie i dobry stan zdrowia 
- udział w zawodach mogą wziąć amatorzy narciarstwa zjazdowego, 
 
V. NIE MOGĄ BRAĆ UDZIAŁU W ZAWODACH 
Zawodnicy posiadający licencje PZN, FIS CODE – okres karencji 1 rok  
 
 
VI. SPOSÓB PRZEPROWADZENIA ZAWODÓW  
- zawody przeprowadzone zostaną zgodnie z regulaminem organizatora oraz regulaminem  

NRS PZN 
- jeden przejazd slalom gigant, 



- Zawody przeprowadzają licencjonowani sędziowie PZN, 
- każdy uczestnik bierze udział w zawodach na własną odpowiedzialność lub   

Rodziców/Opiekunów w przypadku osób niepełnoletnich. 
 
VII. PODZIAŁ NA GRUPY WIEKOWE – osobne dla chłopców i dziewcząt oraz podział na 
kobiety i mężczyzn w kategoriach dla osób pełnoletnich:  
 
Grupa I: roczniki 2016, 2015, 2014, 2013 
Grupa II: roczniki 2012, 2011, 2010 (klasy IV-VI SP)  
Grupa III: roczniki 2009, 2008, 2007 (klasy VII, VIII, I śr )  
Grupa IV: roczniki 2006, 2005, 2004, 2003, 2002  
Grupa V: rocznik 2001-1981  
Grupa VI: rocznik 1980 – 1969  
Grupa VII: rocznik 1968 i starsze  
 
 
VIII. ZGŁOSZENIA  
W zawodach mogą wziąć udział osoby spełniające następujące kryteria: 
- zgłoszenie udziału online:  www.race-timing.pl do dnia 10.03.2023r. do godz. 20:00,  
   treść zgłoszenia: Nazwisko, Imię, Rocznik, Miejscowość, Płeć.  
- lub zgłoszenie w dniu zawodów od 9:00 do godziny 10:30 w Biurze Zawodów 
(mieszczącego się w Schronisku na Hali Miziowej – parter). Ilość zawodników ograniczona,      
- podpisana zgoda rodzica/opiekuna (w przypadku osób niepełnoletnich) oraz podpisane 
Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.  
Dokumenty do wypełnienia w biurze zawodów lub pobrania ze strony www.jelesnia.pl. 
- dokonanie wpłaty wpisowego 20 zł na konto 34 8118 0002 0000 0101 2000 0080 z 
dopiskiem „49 Puchar Pilska” lub płatna w dniu zawodów. Opłata nie podlega zwrotowi. 
  
IX. PROGRAM ZAWODÓW 0.03.2020 r. 
9:00 – 10:30 zapisy, wydawanie numerów startowych,  
10:30 – 10:50 oglądanie trasy, 
11:00 – start zawodów w kolejności: od grupy I dziewcząt i chłopców, 
14:00 – 15:00 zakończenie zawodów, 
ok. 15:00 ogłoszenie wyników, wręczenie nagród.  
 
UWAGA: Organizator zastrzega sobie możliwość przesunięcia zawodów w czasie z przyczyn 
technicznych lub odwołania zawodów z powodu warunków atmosferycznych!  
 

http://www.jelesnia.pl/


 
X. SPRZĘT I WYPOSAŻENIE  
Obowiązkowo kaski ochronne!  
 
XI. NAGRODY  
- za I, II, III miejsca statuetki, dyplomy, 
- każdy uczestnik zawodów otrzymuje pamiątkowy medal, 
- Przewidziane nagrody specjalne, 
 
XII. UWAGI KOŃCOWE 
- Organizator nie ponosi kosztów wyciągów, 
- wszyscy zawodnicy ubezpieczają się we własnym zakresie; 
- pobranie numeru startowego przez uczestnika jest równoznaczne z akceptacją regulaminu, 
- Organizator nie ponosi odpowiedzialność za następstwa wypadków zaistniałych na terenie 
zawodów i w trakcie zawodów, jak również za zniszczenie, uszkodzenie lub zagubienie nart, 
lub innych rzeczy.  
 
Zgłoszenie udziału oraz przebywanie na terenie organizowanej imprezy sportowo-
rekreacyjnej jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystywanie wizerunku 
uczestników oraz zawodników na stronach internetowych promujących Gminę Jeleśnia, TV 
internetowej oraz prasie lokalnej. 
 
Organizator zastrzega sobie prawo ostatecznej interpretacji regulaminu. 
Ogłoszenie wyników i rozdanie nagród –obok Schroniska PTTK na Hali Miziowej. 
 

Serdecznie zapraszamy! 
 

Wszelkie informacje: Tel: 033/8630 777, 604 574 390, www.jelesnia.pl. 
 


