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Regulamin zawodów: 

I CEL

Celem współzawodnictwa  jest  upowszechnienie  jazdy  na  nartach  i  snowboardzie  wśród
młodzieży szkolnej, propagowanie zdrowego stylu życia oraz aktywnego wypoczynku.

II ORGANIZATOR

Organizatorami  zawodów  jest  Szkoła  Narciarska  „SunSki”  oraz  Zespół  Szkół
Ogólnokształcących Nr 1 w Jeleniej Górze.

III UDZIAŁ

W  „Mistrzostwa  Szkół  Ponadpodstawowych  w  Narciarstwie  Alpejskim  i  Snowboardzie
o Puchar  Prezydenta  Miasta  Jeleniej  Góry” startować mogą reprezentacje  jeleniogórskich  szkół
ponadpodstawowych składające się z 3 dziewcząt i 3 chłopców, którzy terminowo na wskazany
adres mailowy prześlą zgłoszenie udziału potwierdzone przez Dyrektora danej szkoły. 
Udział jest dobrowolny. Uznając jednak rolę sportu w kształtowaniu sprawności fizycznej i zdrowia
młodzieży zachęcamy wszystkich do udziału w mistrzostwach.
W odrębnej klasyfikacji będzie przeprowadzona rywalizacja w ramach „XVII Mistrzostw ZSO Nr 1
w Jeleniej Górze”.

IV PRZEBIEG ZAWODÓW

Współzawodnictwo prowadzone będzie w następujących kategoriach w kolejności:

1.  Mistrzostwa Szkół  Ponadpodstawowych w Narciarstwie Alpejskim i  Snowboardzie  o Puchar
Prezydenta Miasta Jeleniej Góry:
    • Narty dziewczęta
    • Narty chłopcy
    • Snowboard dziewczęta
    • Snowboard chłopcy

2. W osobnej klasyfikacji będzie prowadzona rywalizacja w ramach „XVII Mistrzostw ZSO Nr 1 w
Narciarstwie Alpejskim i Snowboardzie” (zawody dedykowane wyłącznie dla uczniów ZSO Nr1 w
Jeleniej Górze, osobny regulamin):
    • Narty gimnazjum dziewczęta
    • Narty gimnazjum chłopcy
    • Narty liceum dziewczęta
    • Narty liceum chłopcy
    • Snowboard gimnazjum dziewczęta
    • Snowboard gimnazjum chłopcy
    • Snowboard liceum dziewczęta
    • Snowboard liceum chłopcy
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W programie zawodów jest slalom gigant składający się z dwóch przejazdów. Kolejność startów
ustalona zostanie podczas losowania numerów startowych.

V OCENA WYNIKÓW

Wynik  końcowy  Mistrzostw  Szkół  Ponadpodstawowych  w  Narciarstwie  Alpejskim  i
Snowboardzie o Puchar Prezydenta Miasta Jeleniej Góry stanowi suma czasów  I i II przejazdu
dwóch lepszych zawodników w drużynie. Wygrywa szkoła, która uzyskała najlepszy łączny czas.

Wynik końcowy XVII Mistrzostw ZSO Nr 1 w Narciarstwie Alpejskim i  Snowboardzie
stanowi suma czasów  I i II przejazdu. Wygrywa osoba, która uzyskała najlepszy łączny czas.

Jeżeli startujący przewróci się na trasie, aby mógł kontynuować jazdę musi podejść do najbliższej
wyżej ustawionej  bramki.  Jeżeli  jazda zostanie przerwana nie z winy jadącego, przejazd będzie
powtarzany w całości. 
Zawodnik, który nie stawił się w określonym czasie na starcie, ominął bramkę bądź nie ukończył
przejazdu, zostanie zdyskwalifikowany i nie będzie się liczył w końcowej klasyfikacji zawodów.

VI ZGŁOSZENIA

Zgłoszenia  do  zawodów  przyjmowane   są  wyłącznie  drogą  mailową  na  adres
www@sunski.pl , lub faksem na nr: 75 76 77 600 wew. 118,      w nieprzekraczalnym terminie do
5 marca 2019 r. do godz. 15.00.

VII SPRAWY ORGANIZACYJNE

    1.  Organizator  odpowiedzialny  jest  za  terminowe  i  techniczne  poprawne  przeprowadzenie
imprezy ( stok, tyczki, protokoły, sędziowie, opieka medyczna)
    2. Organizator zapewnia transport w obie strony.
    3. Uczestnicy pokrywają koszty karnetów narciarskich.
    4. Organizator przeprowadza losowanie numerów startowych.
    5.  Organizator  odpowiedzialny  jest  za  przekazanie  informacji  o  ewentualnych   zmianach
dotyczących terminu i miejsca zawodów.

VIII NAGRODY

Reprezentacje wszystkich szkół otrzymają pamiątkowe dyplomy, a zawodnicy, którzy zajmą
miejsca I – III otrzymają pamiątkowe dyplomy, medale oraz drobne upominki.
Wyniki zostaną opublikowane na stronach internetowych www.zerom.4me.pl , www.sunski.pl .
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