Małopolski System Współzawodnictwa Sportowego
Dzieci i Młodzieży
Nowy Targ, 4.03.2014r.
KOMUNIKAT

ORGANIZACYJNY

1. Nazwa zawodów : MAŁOPOLSKA LICEALIADA

W NARCIARSTWIE ALPEJSKIM

2. Cel zawodów : - popularyzacja narciarstwa alpejskiego
- klasyfikacja indywidualna zawodników
- klasyfikacja zespołowa powiatów w kategorii dziewcząt i chłopców
3. Organizator : Małopolski Szkolny Związek Sportowy w Krakowie
Powiatowy S Z S w Nowym Targu, Ośrodek Narciarski „Czorsztyn Ski”

4. Termin i miejsce : 17.III.2014r. (poniedziałek)- godz. 10.00 – Kluszkowce,
Ośrodek „Czorsztyn Ski” – trasa „Czerwona” przy wyciągu krzesełkowym.
Biuro zawodów – kawiarnia przy parkingu
5. Uczestnictwo : W zawodach biorą udział uczniowie zgłoszeni przez
kierownika sportu danego powiatu – jako reprezentacje powiatu zgodnie z regulaminem.
LICEALIADA – regulamin strona 72, reprezentacja powiatu stanowi 8 dziewcząt i 8 chłopców,
rocznik 1994 i mł.
Obowiązują aktualne badania lekarskie zgodnie z reg. SZS oraz ważne legitymacje szkolne.
Do zawodów nie przyjmujemy poza konkursem.
6. Zgłoszenia : INFORMACJA - kierownik zawodów - tel. 604 14 74 59 - St. Mrowca
Zgłoszenia elektronicznie do dnia 14.03.14r. do godz. 15.00
na adres e-mail: szslimanowa@interia.eu
Wobec komputerowej obsługi zawodów – po tym terminie zgłoszenia nie będą przyjmowane!!!
Na zgłoszeniu należy zamieścić : ( CZYTELNIE) nazwisko i imię zawodnika, rok urodzenia, szkoła i
powiat – na drukach ze strony
http://www.mszs.krakow.pl/formularze_inne_doc/formularz_zgloszenia_ biegi
%20przelajowe_narciarskie_11_12.xls
7. Program zawodów :
Godz. 9.00 – 9.45 – weryfikacja i odbiór numerów startowych
w biurze zawodów – kawiarnia przy parkingu
9.15 – 9.45 – przegląd tras
10.15 – 13.00 – start wg kolejności grup
Grupa I – Licealiada Dziewczęta – start godz. 10.15
Grupa II – Licealiada Chłopcy – start bezpośrednio po gr. I
W miarę możliwości i dobrych warunkach śniegowych możliwy jest
- drugi przejazd pierwszej piętnastki dziewcząt
- drugi przejazd pierwszej piętnastki chłopców
UWAGA : drugi przejazd uzależniony od ilości zgłoszonych zawodników.
Uroczystość zakończenia Licealiady około 30 minut po starcie ostatniego zawodnika.

Patronat honorowy:
Marek Sowa - Marszałek Województwa Małopolskiego
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Dzieci i Młodzieży
8. Punktacja :
Prowadzona będzie punktacja dla dziewcząt i chłopców wg zajętych miejsc
- wg klucza: 1 miejsce -13 pkt, 2 m - 11 pkt, 3m - 10 pkt, ..., 12m - 1 pkt.
Prowadzona będzie również punktacja zespołowa powiatów oddzielnie dla dziewcząt ,
oddzielnie dla chłopców – zaliczana do klasyfikacji wojewódzkiej
9. Dojazdy :
Organizator pokrywa koszty organizacji zawodów, zaś Szkoły lub inne jednostki
we własnym zakresie pokrywają dojazd na zawody, ewentualnie wyżywienie.
Organizator nie pokrywa odpłatności za karnety zjazdowe
UWAGA: w przypadku zakupu karnetów dla całej ekipy przysługuje zniżka i jeden bezpłatny karnet
dla kierownika ekipy.
10. Nagrody - dyplomy, puchary i inne.
Organizator zapewnia za zajęcie I – VI m w poszczególnych grupach
okolicznościowe dyplomy, za zajęcie miejsc I - III medale oraz puchary za
zajęcie miejsca od I – III w punktacji ogólnej powiatów w kategorii licealiada.
11. Zawody zostaną przeprowadzone zgodnie z NRS a także regulaminem Małopolskiego SZS
JURY zawodów :
DT PZN - Stanisław Marek
Kierownik zawodów - Stanisław Mrowca
Sędzia główny - Adam Dudek
ORGANIZATOR
PS.
Zgodnie z kalendarzem wojewódzkim planujemy
przeprowadzenie zawodów wojewódzkich w narciarstwie
alpejskim w terminach :
A-MAŁOPOLSKA GIMNAZJADA - KLUSZKOWCE – 18.03. 2014r.
B-MAŁOPLSKIE IGRZYSKA- KLUSZKOWCE – 20. 03. 2014r.
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