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Małopolski System Współzawodnictwa  
Sportowego Dzieci i Młodzieży 

  
Patronat Honorowy: 

Jacek Krupa - Marszałek Województwa Małopolskiego 
 

 
KOMUNIKAT   ORGANIZACYJNY 

 LICEALIADY  WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO 
W  SNOWBOARDZIE  

 
Cel zawodów: - wyłonienie najlepszych zawodników i zespołów szkolnych województwa   
                                      małopolskiego w  snowboardzie w  kategorii szkół ponad gimnazjalnych  
  - popularyzacja snowboardu wśród młodzieży 
Patronat Honorowy:   Marszałek Województwa Małopolskiego 
Organizatorzy:    Małopolski Szkolny Związek Sportowy, MKS Rabka-Zdrój,  
                                      Powiatowe Centrum Kultury Nowy Targ-Ośrodek Sportowy Rabka-Zdrój,      
                                      TKKF „Carlina” Rabka-Zdrój    
 Termin i miejsce: - 14.03.2016 /poniedziałek/ – stok „Długa Polana”- Nowy Targ /Kowaniec/                                                                                                                             
                                                       ▪   godz. 10:30-11:00    weryfikacja zawodników w biurze zawodów  
                                                       ▪   godz. 11:00-11:45    rozgrzewka, oglądanie  trasy /w numerach startowych poza trasą/ 
                                                       ▪   godz. 12:00               I przejazd K i M   
             ▪   godz.   ok.13:30        II przejazd K i M /czas startu w zależności od           
                                                                                             ilości  wszystkich zgłoszeń/   Uczestnictwo: - prawo udziału mają uczniowie szkół ponad gimnazjalnych /rocznik 1996 i mł/ z   
                                      województwa małopolskiego w kategorii dziewcząt i chłopców 

- w zawodach biorą udział reprezentacje powiatów złożone z zawodników, którzy    
   w eliminacjach powiatowych zajęli miejsca I-XII, w przypadku braku eliminacji   
   powiat reprezentują szkoły zgłoszone przez Powiatowe SZS /limit zawodników  
   j.w./ 

Konkurencja: - slalom gigant GS – 2 przejazdy / eliminacyjny i finałowy/ 
Trasa:   - długość do 250m 
Pomiar czasu: - elektroniczny 
Klasyfikacja:  - indywidualna oddzielnie dla dziewcząt i chłopców na podstawie uzyskanych    
                                      czasów 
                                   - zespołowa /szkolna i powiatowa/ oddzielnie dla dziewcząt i chłopców na    
                                     podstawie ilości punktów za zajęte miejsca I-XII 
Nagrody:  - indywidualne: za zajęcie miejsc I-III medale, I-VI dyplomy 

- zespołowe: za zajęcie miejsc I-III puchary, I-VI dyplomy 
Zgłoszenia: - potwierdzenie udziału w zawodach /lista imienna/ poprzez System Rejestracji       
                                     Szkół  do dnia  10.03.2016 /czwartek /  
                                   - w biurze zawodów obowiązuje lista – wydruk z SRS z pieczątką szkoły i      
                                      podpisem dyrektora  oraz opiekuna zespołu  
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Uwagi organizacyjne:  - start zawodników obowiązkowo w kaskach ochronnych! 
   - pobierana będzie kaucja zwrotna za numery startowe /od zespołu/ 
   - karnety na przejazdy we własnym zakresie/ze zniżką dla zawodników/ 
   - organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za nieszczęśliwe wypadki i     
     zdarzenia losowe wynikłe w trakcie zawodów 
   - organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany terminu oraz miejsca zawodów z przyczyn   
     pogodowych 

- prosimy o kontakt z organizatorem w przeddzień zawodów:  tel. 504 003 240 
   
 
 
Rabka Zdrój  26.02.2016                         
 
 za organizatorów  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego 
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