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KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY 
 
 

1. Nazwa zawodów: MAŁOPOLSKIE IGRZYSKA DZIECI,  
                                  MAŁOPOLSKIE IGRZYSKA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ   
                                  W SNOWBOARDZIE  DZIEWCZĄT I CHŁOPCÓW 

 
2. Cel zawodów: 

• Popularyzacja  SNOWBOARDU wśród młodzieży szkolnej, 

• Kształtowanie właściwych postaw i zachowania, gra FAIR PLAY 

• Wyłonienie najlepszych uczniów w kategorii dziewcząt i chłopców w slalomie snowboardowym 

 w Małopolsce 

• miłe spędzony czas z rówieśnikami na stoku narciarskim. 

 

3. Termin zawodów:  9 marca 2018 r. (piątek) 
Godz. 9.00 – rozgrzewka i weryfikacja zgłoszeń w ramach Igrzysk Dzieci 

Godz. 9.45 – odprawa z opiekunami zawodników 

Godz. 10.00 – oficjalne rozpoczęcie zawodów – pierwszy start 

Godz. 13.00 – zakończenie zawodów nagrodzenie najlepszych w ramach ID. 

Godz. 11.00 – rozgrzewka i weryfikacja zgłoszeń w ramach IMS 

Godz. 12.00 – odprawa z opiekunami zawodników 

Godz. 12.15 – oficjalne rozpoczęcie zawodów – pierwszy start 

Godz. 15.00 – zakończenie zawodów nagrodzenie najlepszych w ramach IMS. 

 

 

4. Miejsce zawodów: Stacja Narciarska  - KASINA SKI w Kasinie Wielkiej  

                                 pow. limanowski 
 
5. Informacje techniczne:  Zawody rozgrywane w formie SL slalomu ( 1 lub 2 przejazdy ) w 
zależności od ilości zgłoszeń. Przejazd na czas mierzony elektronicznie ok. 10-12 bramek. 
 
6. Organizator zawodów: 
 

• Małopolski Szkolny Związek Sportowy w Krakowie 

• ZPO – MOS PL Limanowa, Powiatowy SZS w Limanowej,  Stacja Narciarska KASINA SKI. 
 
7. Kierownictwo zawodów: 
 

• Kierownik zawodów: Feliks Piwowar   tel. 604 555 181 

• Sędzia główny:           Zbigniew Pistor 
 

8. Uczestnictwo: w zawodach biorą udział uczniowie szkół podstawowych – ID oraz szkół podstawowych  

i odziały gimnazjalne – IMS – zgodnie z reg. MSZS str. 36-37 oraz str 57 IMS. Prawo startu ma 12 

najlepszych dziewcząt oraz chłopców wyłonionych w eliminacjach powiatowych w ramach ID oraz IMS.  
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9. Zgłoszenia elektronicznie: należy przesłać za pomocą systemu SRS do dnia 7.03.2018r. do godz. 

22.00. Oryginał zgłoszenia wygenerowany z systemu SRS i potwierdzony przez Dyrektora Szkoły  

     i Opiekuna należy dostarczyć w dniu zawodów na weryfikację zgłoszeń. 
 
10. Nagrody: 

• Za zajęcie miejsca od I – III w zawodach  –medale i dyplomy, a miejsca od IV – VI dyplomy. 

• Przewiduję się puchary za pkt szkół wg. Reg. MSZS 

 
11. Postanowienia końcowe: 
 

• Zawody organizowane zgodnie z regulaminem  MSZS w Krakowie na rok szkolny 2017/2018 

Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Jury Zawodów i Organizatora. 

• Za zachowanie i dyscyplinę swoich zawodników odpowiedzialni są opiekunowie 

• Zgłoszenie do zawodów jest równoznaczne z akceptację regulaminu 

• Zawodnicy zobowiązani są obowiązkowo startować w kaskach. 
 

 

 

            W imieniu organizatora 

                                                                                                                                                                      

                                                                                                               


