Małopolski System Współzawodnictwa Sportowego
Dzieci i Młodzieży
Nowy Targ, 9.03.2015 r.

ZAPOWIEDŹ

ZAWODÓW

1. Nazwa zawodów : MAŁOPOLSKIE IGRZYSKA W NARCIARSTWIE ALPEJSKIM
2. Cel zawodów :
3. Organizator :

- popularyzacja narciarstwa alpejskiego
- klasyfikacja indywidualna zawodników
- klasyfikacja zespołowa powiatów
Małopolski Szkolny Związek Sportowy w Krakowie
Powiatowy SZS w N.Targu, Ośrodek Narciarski „Czorsztyn – Ski”

4. Termin i miejsce : 18.03.2014 (środa) – godz. 10.00, Kluszkowce Ośrodek Narciarski
„Czorsztyn – Ski, Trasa zjazdowa „treningowa”–biuro zawodów przy
kawiarni Koliba (dojście od wyciągu orczykowego–w górę ok.250m)
5. Uczestnictwo :

w zawodach startują reprezentacje powiatów składające
się z 8 dziew. i 8 chł. - dobór dziewcząt i chłopców w grupie dowolny

Grupa A: klasa I –IV (rocznik 2002 i mł) – 8 zawodników (dobór do grupy dowolny)
Grupa B: klasa V-VI (rocznik 2002-2001) – 8 zawodników (dobór do grupy dowolny

6. Zgłoszenia: Zgłoszenia elektronicznie do dnia 16.03.2015 (pon) 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- wg. formularza
zgłoszeniowego – ze strony MSZS w formacie exel) nazwisko i imię zawodnika, rok ur., szkoła, powiat, podział
na grupy startowe
7. Program zawodów:
Godz. 9.15 – 9.45 – weryfikacja i odbiór numerów startowych
w biurze zawodów – bar KOLIBA - przy starcie
9.30 – 9.50 – przegląd tras
10.10 – 13.00 – start wg kolejności grup
Grupa I – Igrzyska Dziewczęta (2004 i młodsze) kl. I - IV
Grupa II – Igrzyska Chłopcy

(2004 i młodsi)) kl. I - IV

Grupa III – Igrzyska Dziewczęta (2002- 2003) kl. V - VI
Grupa IV – Igrzyska Chłopcy

(2002-2003) kl. V - VI
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około godz. 13.15– uroczyste zakończenie zawodów
8. Punktacja:
Prowadzona będzie punktacja dla dziewcząt i chłopców wg zajętych miejsc.
9. Dojazd:
Organizator pokrywa koszty organizacji zawodów, zaś powiaty 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 GRUPY ZAWODNIKÓW STOSUJE SIĘ OBNIŻKI
I BEZPŁATNY KARNET DLA OPIEKUNA
Zakup karnetów w biurze obsługi przy parkingu
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
o

zajęcie miejsca od I – III w punktacji łącznej dla powiatów oddzielnie dla dziewcząt, oddzielnie dla chłopców

11. Zawody zostaną przeprowadzone zgodnie z NRS a także regulaminem M SZS ( str 41).
Jury zawodów :
DT PZN - Stanisław Marek,
Kierownik zawodów - Stanisław Mrowca
Sędzia główny - Adam Dudek, Biuro komputerowe - Feliks Piwowar/608 206 220 /

12. Zawody odbędą się bez względu na warunki atmosferyczne.
/ kierownik zawodów: STANISŁAW MROWCA – tel. 604 14 74 59 /

Ze sportowym pozdrowieniem
Organizator
MSZS Kraków

Projekt zrealizowano przy wsparciu finansowym
Województwa Małopolskiego
Patronat honorowy :

Marek Sowa - Marszałek Województwa Małopolskiego

