
                                       

                                                    

17 LUTEGO 2019r.(niedziela), START godz. 10:00 

I.CEL ZAWODÓW - kształtowanie nawyku aktywnego spędzania czasu wolnego; - 

popularyzacja narciarstwa jako dyscypliny sportowej; - promocja zdrowej rywalizacji zgodnej z 

zasadami „fair play”. 

II.ORGANIZATOR: Urząd Gminy w Jeleśni  

III. TERMIN I MIEJSCE zawody odbędą się 17 lutego 2019 r. w Korbielowie na części trasy nr 

3 (I stacja wyciągów narciarskich w Korbielowie- Korbielów- Kamienna).  

IV. WARUNKI UCZESTNICTWA  

UWAGA! WA U K      A  U O O          O      J J    Z O      Z OD  

RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO  zgoda załączona jest do Karty Zgłoszenia) - w 

zawodach startują dzieci i młodzie  do lat     którzy dokonali zgłoszenia oraz posiadają dobry 

stan zdrowia umo liwiający udział w zawodac  - zawodnik posiadający licencję  Z  nie mo e 

bra  udziału w zawodach.  

V.   O Ó    Z   OWADZ   A ZAWODÓW  

- zawody przeprowadzone zostaną zgodnie z regulaminem organizatora oraz regulaminem     

PZN - jeden przejazd Slalom gigant, - ka dy uczestnik bierze udział w zawodac  na własną 

odpowiedzialnoś  lub  odziców/Opiekunów. -  odział na grupy wiekowe – osobne dla 

chłopców i dziewcząt oraz grupa specjalna dziennikarze:  

 rupa  : roczniki 20 2 i młodsi   rzedszkole) 

 rupa   : roczniki 20    20 0  200   klasy  -III SP) 

 rupa    : roczniki 2008  2007 2006  klasy  V-VI SP) 

Grupa IV: roczniki 2005, 2004, 2003 (klasy VII, VIII, III gim.)  

 rupa V: roczniki 2002  200   2000        szkoła średnia)  



Grupa VI: Dziennikarze i media  

Uwaga  W zawodac  nie mogą bra  udziału: -zawodnicy posiadający licencję  Z  - okres 

karencji 3 lata. 

V . Z  O Z   A  

W zawodac  mogą wzią  udział osoby spełniające następujące kryteria: 

- zgłoszenie udziału online:  www.race-timing.pl do dnia  6.02.20  r. do godz. 20.00  treś  

zgłoszenia:  azwisko   mię   ocznik   iejscowoś    łe . 

- lub zgłoszenie w dniu zawodów od 08:00 do godziny  :30 w  iurze Zawodów mieszczącego 

się w     AU A J  KA     A  O   KO w Korbielowie)         

- posiadanie odpowiednic  umiejętności narciarskic  i dobrego stanu zdrowia 

-  odpisana zgoda rodzica/opiekuna oraz podpisane Oświadczenie o wyra eniu zgody na 

przetwarzanie danych osobowych.  

 okumenty do wypełnienia w biurze zawodów lub pobrania ze strony www.jelesnia.pl. 

- dokonanie wpłaty wpisowego  0 zł. 

  

V  .   O  A  ZAWODÓW  7.02.20   r. 8:30 –  :30 zapisy  wydawanie numerów 

startowych 10:00 – start zawodów w kolejności: od grupy I dziewcząt i c łopców  3:00 – 

zakończenie zawodów ok. 14:00 – ogłoszenie wyników  wręczenie nagród.  

UWA A:  stnieje mo liwoś  przesunięcia zawodów w czasie z przyczyn technicznych lub 

odwołania zawodów z powodu warunków atmosferycznyc !  

V   .    Z     W  O A       

obowiązkowo kaski oc ronne   

IX. NAGRODY  

- za I, II, III miejsca statuetki, dyplomy - ka dy uczestnik zawodów otrzymuje pamiątkowy 

medal. Przewidziane nagrody specjalne.  

 . UWA   KO  OW  - Organizator nie ponosi kosztów wyciągów; - wszyscy zawodnicy 

ubezpieczają się we własnym zakresie; - pobranie numeru startowego przez uczestnika jest 

równoznaczne z akceptacją regulaminu; - Organizator nie ponosi odpowiedzialności za 

następstwa wypadków zaistniałyc  na terenie zawodów i w trakcie zawodów  jak równie  za 

zniszczenie, uszkodzenie lub zagubienie nart, lub innych rzeczy. Zgłoszenie udziału oraz 

http://www.jelesnia.pl/


przebywanie na terenie organizowanej imprezy sportowo-rekreacyjnej jest jednoznaczne z 

wyra eniem zgody na wykorzystywanie wizerunku uczestników oraz zawodników na stronac  

internetowyc  promującyc   minę Jeleśnia   V internetowej oraz prasie lokalnej. 

Organizator zastrzega sobie prawo ostatecznej interpretacji regulaminu.  

 ponsorzy zawodów o  uc ar Wójta  miny Jeleśnia: 

………………………………………………………….. 

Serdecznie zapraszamy! 

Wszelkie informacje:  Tel: 033/8630 777, 604 574 390, www.jelesnia.pl. 

 


