WARSZAWSKI OKRĘGOWY
ZWIĄZEK NARCIARSKI
02 - 548 Warszawa, ul. Grażyny 13/15
tel./ fax (0 22) 628 36 63
e-mail: tadeusz.p@federacjasportu.pl
www.wozn.org

REGULAMIN
Warszawska Liga Szkolna
w
narciarstwie alpejskim
FINAŁ
1.

2.
•
•
•
•

ORGANIZATORZY
Warszawsko – Mazowiecka Federacja Sportu
Warszawski Okręgowy Związek Narciarski
Warszawski Klub Narciarski
Warszawski Ośrodek Sportu i Rekreacji CSN Szczęśliwice
CEL ZAWODÓW
popularyzacja i upowszechnianie sportu,
rozszerzanie zasięgu sportu młodzieżowego szczególnie w dyscyplinach olimpijskich,
rozwój dyscyplin sportu
coroczne, wielostopniowe współzawodnictwo umożliwiające dokonywanie analizy pracy w
poszczególnych dyscyplinach sportu, klubach i dzielnicach Warszawy.

3.
MIEJSCE I TERMIN
Zawody odbędą się w Warszawie na Szczęśliwicach w dniu 21.11.2009 (sobota).
Oglądanie trasy godz. 9:45, rozpoczęcie zawodów godz.10:00.
4. KATEGORIE WIEKOWE
Zawody zostaną rozegrane w następujących kategoriach wiekowych z podziałem na dziewczynki i chłopców:
1. najmłodsze dzieci – roczniki
2. dzieci młodsze – roczniki
3. dzieci starsze – roczniki
4. młodzik – roczniki
5. junior mł. – roczniki
6. junior – roczniki
7. senior – roczniki

2003 i młodsi
2002 - 2001
2000 - 1999
1998 - 1997
1996 - 1995
1994 - 1990
1989 i starsi

5. SPOSÓB PRZEPROWADZENIA ZAWODÓW
Zawody zostaną przeprowadzone w oparciu o NRS oraz o niniejszy regulamin.
a)
zawody zostaną przeprowadzone w konkurencjach:
o SLALOM GIGANT
o KOMBI RACE
b)
jeden przejazd w każdej konkurencji
c)
dla roczników 2003 i młodszych każda konkurencja przeprowadzona zostanie na tej samej trasie co
dla pozostałych kategorii wiekowych
d)
kolejność startu: od kategorii 1 do 7, w każdej kategorii najpierw dziewczęta potem chłopcy.
6. NAGRODY
W każdej z grup wiekowych zostaną przyznane w obu konkurencjach medale za zajęcie miejsc 1-3 oraz
dyplomy do miejsca 6 z podziałem na dziewczęta i chłopców. Po zakończeniu zawodów wśród wszystkich
uczestników którzy ukończą zawody zostaną rozlosowane nagrody rzeczowe. Obecność uczestników na
losowaniu nagród jest obowiązkowa. W przypadku nieobecności wylosowanej osoby nagrodę otrzymuje
kolejna wylosowana osoba.
7. RYZYKO STARTU
Każdy uczestnik bierze udział w zawodach na własne ryzyko i odpowiedzialność. Wszyscy uczestnicy winni
być ubezpieczeni od nieszczęśliwych wypadków oraz posiadać aktualne badania lekarskie.
8. ZMIANY W REGULAMINIE
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian treści regulaminu.

