PUCHAR WITOWA 2022
Program zawodów
Niedziela 23 stycznia 2022 roku
10:00 do 11:30

zgłoszenia, uiszczenia opłat startowych i wydawanie numerów startowych,
(Restauracja Witów-Ski – Biuro zawodów),

10:00 – 12:00

koncert live act „WITÓW SNOW FEST”

12:30

start wg grup wiekowych od najmłodszej: kobiety i mężczyźni·

14:30

zakończenie zawodów

14:30 – 15:30

koncert live act „WITÓW SNOW FEST”

15:00

uroczyste ogłoszenie wyników rozdanie nagród

16:00 – 17:00

KONCERT NA ZAKOŃCZENIE

Regulamin amatorskich zawodów w Narciarstwie Alpejskim i Snowboardzie
konkurencja ”Slalom Gigant – Puchar Witowa
§1
1. “Puchar Witowa" to amatorskie zawody w narciarstwie alpejskim i snowboardzie
2. Organizatorami zawodów są:
•

Gmina Kościelisko

•

Stacja Narciarska Witów-Ski,

•

Radni, Sołtys i Rada Sołecka Witowa,

•

Oddział Związku Podhalan w Witowie,

•

Ochotnicza Straż Pożarna w Witowie,

•

Szkoła Narciarstwa i Snowboardu Sun School,

•

Centrum Narciarskie Sun-Ski

§2
Cel zawodów
Celem zawodów jest popularyzacja i upowszechnienie aktywnego wypoczynku na nartach i
snowboardzie, promocja Witowa w sezonie zimowym, integracja środowiska narciarskiego oraz
podnoszenie poziomu narciarstwa zjazdowego.
§3
Termin i miejsce zawodów:
1. Niedziela 23 stycznia 2022 r. – Stacja Narciarska Witów-Ski.
2. Zgłoszenia telefonicznie do 19-01-2022 r. pod nr tel. 18 20 713 30 oraz w dniu zawodów
23-01-2022 r. od godz. 10:00 do godz. 11:30 w biurze zawodów (restauracja Witów-Ski).
3. Wydawanie numerów startowych od godziny 10:00 w biurze zawodów. Numery startowe
będą rozdawane w kolejności zgłoszeń bez możliwości losowania numeru. Zawodnicy
zarejestrowani będą mogli wyjechać na stok przed rozpoczęciem zawodów w ramach opłaty
startowej. Po zjechaniu w czasie trwania zawodów zawodnicy oddają numery startowe.
§4
Warunki uczestnictwa
W zawodach uczestniczyć mogą osoby - amatorzy nie posiadające licencji zawodniczej PZN, lub ISF,
z wyjątkiem dzieci do 10 roku życia.
§5
Kategorie
1. Narciarski slalom gigant.
2. Snowboard
§6
Grupy wiekowe
Podział na grupy wiekowe wg kategorii KOBIETY i MĘŻCZYŹNI :
GRUPA I
GRUPA II
GRUPA III
GRUPA IV
GRUPA V
GRUPA VI

do 10 lat
(do 2012)
11 - 13 lat (2011 - 2009)
14 - 19 lat (2008 - 2003)
20 - 35 lat (2002 – 1987)
36 – 50 lat
(1986 – 1972)
powyżej 50 roku życia ( 1971 i wcześniej)

Podział na grupy wiekowe wg kategorii KOBIETY i MĘŻCZYŹNI :
GRUPA I
GRUPA II

do 15 lat
(do 2007)
powyżej 15 lat ( od 2007 i wcześniej)

§7
1. Klasyfikacja zawodów zostanie przeprowadzona na podstawie jednego przejazdu w
poszczególnych kategoriach wiekowych.
Uwaga: zawodnicy startujący w strojach góralskich:
•
•

mężczyźni
kobiety

- obowiązkowo portki sukniane, sweter lub serdak, kożuch,
- obowiązkowo-spódnica, chustka, sweter lub serdak, kożuch

otrzymają bonifikatę czasową wynoszącą 2 sekundy.
§8
Nagrody
1. Zwycięzcy wszystkich kategorii otrzymują puchary.
2. Trzech najlepszych zawodników w każdej kategorii otrzymuje medale - złoty, srebrny i
brązowy. Z kolei zawodnicy sklasyfikowani na miejscach 1-6 - dyplomy.
3. Ponadto dyplomy i nagrody otrzymają:
•

najmłodszy i najstarszy uczestnik zawodów

•

najlepsza rodzina: rodzice + dzieci (minimum 5 osób) – liczone są wyniki przejazdu 5
członków rodziny.

4. Dodatkowe nagrody otrzymają najlepsi zawodnicy – mieszkańcy Witowa
5. Nagrody zostaną rozdane na uroczystym zakończeniu przy Stacji Narciarskiej Witów-Ski
§9
Koszty udziału i ubezpieczenie
1. Uczestnicy zawodów wpłacają 20 zł przy rejestracji, bezpłatnie otrzymają gorącą herbatę i
poczęstunek oraz od otrzymania numerów startowych do startu mogą bezpłatnie skorzystać
z wyciągu krzesełkowego.
2. Każdy uczestnik zawodów startuje na własny koszt i na własną odpowiedzialność.
Organizatorzy nie biorą odpowiedzialności za wypadki wynikłe z winy uczestników zawodów.
3. Zawodnicy w I grupie wiekowej – do 10 lat biorą udział obowiązkowo pod opieką osób
dorosłych.
4. Każdy uczestnik oświadcza i zobowiązuje się, że startuje na własną odpowiedzialność i
posiada odpowiednie zaświadczenie lekarskie zezwalające na start w zawodach.

5. Zawodnicy nieletni posiadają pisemną zgodę rodziców lub opiekunów na udział w zawodach.
Organizatorzy zalecają ubezpieczenie się od NW. Organizator nie ubezpiecza zawodników
od NW !!!
§ 10
Postanowienia końcowe
1. Jazda po trasie zawodów przed ich rozpoczęciem nie jest możliwa i grozi dyskwalifikacją
zawodnika.
2. Opiekunowie lub rodzice odpowiedzialni są za bezpieczeństwo sprzętu narciarskiego
zawodników i zapewnienie odpowiedniego ubioru.
3. Zawodnicy do 16 roku życia obowiązkowo startują w kaskach narciarskich. Zawodnikom
powyżej 16 roku życia sugerujemy używanie kasków narciarskich.
4. W przypadku złych warunków atmosferycznych organizator ma prawo odwołać zawody w
dniu poprzedzającym zawody, a nawet w dniu zawodów mając na uwadze bezpieczeństwo
startujących.
§ 11
Pozostałe przepisy reguluje Narciarski Regulamin Sportowy.
§ 12
Interpretacja regulaminu
Prawo interpretacji niniejszego regulaminu przysługuje organizatorom zawodów. Organizator
zastrzega sobie prawo do zmiany terminu rozpoczęcia, zakończenia zawodów z powodu
nieprzewidzianych wcześniej okoliczności. Przyjmuje się, że zgłoszenie się do zawodów (wpis na
listę zawodników) jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
Osoby odpowiedzialne za przebieg zawodów
•
•
•
•

Witów-Ski
–
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