
PUCHAR SOSNOWCA W NARCIARSTWIE ALPEJSKIM

REGULAMIN 

1. Cel zawodów
Stworzenie możliwości współzawodnictwa sportowego,
Popularyzacja narciarstwa i sportów zimowych wśród mieszkańców Sosnowca.

2. Organizator:

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sosnowcu.

3. Termin i miejsce zawodów:

Kompleks Rekreacyjno-Sportowy przy ulicy 3 Maja 51 w Sosnowcu (Górka Środulska),
30 stycznia 2019 r. - zawody o Puchar Sosnowca dla uczniów Szkół Podstawowych, klasy I-III,
31 stycznia 2019 r. - zawody o Puchar Sosnowca dla uczniów Szkół Podstawowych, klasy IV-VIII,
1 lutego 2019 r. - zawody o Puchar Sosnowca dla uczniów Szkół Gimnazjalnych i Ponadgimnazjalnych,
2 lutego 2019 r. - zawody o Puchar Sosnowca dla Przedszkolaków,
2 lutego 2019 r. - zawody o Puchar Sosnowca w kategorii OPEN:

- grupa 1: do 11 lat
- grupa 2: 12 - 16 lat
- grupa 3: 17 - 30 lat
- grupa 4: 31 - 50 lat
- grupa 5: 51 - 64 lat
- grupa 6: powyżej 65 lat
- klasyfikacja OPEN

4. Warunki uczestnictwa:

W zawodach mogą wziąć udział mieszkańcy Sosnowca, a także dzieci i młodzież szkolna uczęszczająca do
szkół  z  terenu  miasta  Sosnowca,  po  uprzednim  dokonaniu  zgłoszenia  i  złożeniu  pisemnej  zgody
opiekuna prawnego na udział  w zawodach (dot.  tylko osób niepełnoletnich) – poprzez wypełnienie
załącznika nr 1 lub złożenie oświadczenia o braku przeciwwskazań do udziału w zawodach – załącznik
nr  2  (osoby  pełnoletnie)  oraz  zgody  na  przetwarzane  danych  osobowych  oraz  klauzula  RODO –
załącznik nr 3.

Uczestnicy biorą udział w zawodach na własną odpowiedzialność;
Organizator zapewnia obsługę medyczną,

5. Sposób przeprowadzenia zawodów:

godz. 8.30 – 9.30 – wydawanie numerów startowych,
godz. 9.30 – 10.15 – oglądanie trasy ześlizgiem z założonymi widocznymi numerami startowymi,
godz. 10:30 – start pierwszej grupy. Kolejność startu grup: od najmłodszej do najstarszej na przemian
dziewczęta, chłopcy/kobiety, mężczyźni

Zawody dla najmłodszej grupy (przedszkola) przeprowadzone zostaną na małym stoku,
Zawody przeprowadzone zostaną zgodnie z wytycznymi Organizatora,
Zawody przeprowadzone będą przy elektronicznym pomiarze czasu,
Oficjalne wyniki i zakończenie zawodów ok. 30 min. po przejeździe ostatniego zawodnika,
Uczestnicy są zobowiązani do bezwzględnego podporządkowania się poleceniom i decyzjom sędziów oraz

Organizatora,
Każdego dnia rywalizacja odbywać się będzie na podstawie list startowych. Każdy z zawodników przed
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przystąpieniem do rywalizacji  zobowiązany  jest  do  zgłoszenia  się  do  biura  zawodów,  gdzie  wydany
zostanie numer startowy, uprawniający do wejścia na teren przeprowadzania zawodów, wjazdu wyciągiem
i zjazdu wyznaczoną trasą,

W polu startowym mogą przebywać jedynie zawodnicy startujący w danej  grupie;  pozostali  uczestnicy
powinni przebywać w miejscach wyznaczonych przez sędziów lub Organizatora,

Planuje się dwa przejazdy każdego uczestnika zawodów. O końcowej kolejności decydować będzie lepszy
czas z dwóch przejazdów. Organizator zastrzega jednak prawo do ograniczenia zmagań do jednego
przejazdu bez podania przyczyny,

Zawody przeprowadzone zostaną z podziałem na rywalizację kobiet i mężczyzn.
Główne  trofeum  –  Puchar  Sosnowca  –  zostanie  przyznane  jednej  kobiecie  i  jednemu  mężczyźnie,

startującym w dniu 2 lutego 2019 r., niezależnie od kategorii wiekowej, którzy trasę przejazdu pokonają
najszybciej.

6. Nagrody:

W każdej grupie wiekowej za miejsca 1-3 statuetki i dyplomy,
Puchary Sosnowca za najszybszy przejazd trasy w dniu 2 lutego 2019 r., z podziałem na rywalizację kobiet i

mężczyzn,
Organizator zastrzega przyznanie dodatkowych nagród.

7. Zasady finansowania:

Opłata startowa w wysokości 20,00 zł pobierana będzie wyłącznie od uczestników biorących udział           
w zawodach kat. OPEN (2 lutego 2019 r.). Opłaty należy dokonać przelewem na rachunek bankowy 
Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sosnowcu nr 70 1020 2313 0000 3402 0579 7677.

Opłata za wjazd wyciągiem na stok nie jest pobierana.

8. Zgłoszenia:

Zgłoszenia  do zawodów,  które  odbędą się  w dniach  30 stycznia -  1  lutego  2019 r. przyjmowane są
wyłącznie  od  placówek  oświatowych  –  szkół  podstawowych,  gimnazjalnych  i  ponadgimnazjalnych
z terenu Sosnowca,

Zgłoszenia  do  zawodów  dla  uczniów  Szkół  Podstawowych,  kl.  I-III przyjmowane  będą  do  dnia
29  stycznia  2019  roku  do  godz.  18.00  za  pośrednictwem  strony  internetowej
https://zapisy.ultimasport.pl/zapisz/460  

Zgłoszenia do zawodów dla uczniów  Szkół Podstawowych, kl.  IV-VIII przyjmowane będą do dnia
30  stycznia  2019  roku  do  godz.  18.00  za  pośrednictwem  strony  internetowej
https://zapisy.ultimasport.pl/zapisz/460  

Zgłoszenia do zawodów dla uczniów Szkół Gimnazjalnych i Ponadgimnazjalnych przyjmowane będą
do  dnia  31  stycznia  2019  roku  do  godz.  18.00  za  pośrednictwem  strony  internetowej
https://zapisy.ultimasport.pl/zapisz/460  

Zgłoszenia  do zawodów dla  Przedszkolaków,  przyjmowane będą indywidualnie  od zainteresowanych
osób  do  dnia  1  lutego  2019  roku  do  godz.  15.00  za  pośrednictwem  strony  internetowej
https://zapisy.ultimasport.pl/zapisz/460  

Zgłoszenia do zawodów, w kat. OPEN przyjmowane będą indywidualnie od zainteresowanych osób do
dnia  1  lutego  2019  roku  do  godz.  15.00 za  pośrednictwem  strony  internetowej
https://zapisy.ultimasport.pl/zap  isz/460  

9. Postanowienia końcowe:

Uczestnik przyjmuje do wiadomości,  że w toku zawodów ma obowiązek przestrzegać zarządzeń służb
porządkowych oraz stosować się do zapisów regulaminu.

Osoby bez numerów startowych nie będą dopuszczone do udziału w zawodach,
Wszelkie koszty i ryzyka związane z udziałem w zawodach ponoszą w całości poszczególni zawodnicy,
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za utratę, uszkodzenie lub zniszczenie rzeczy wniesionych na
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zawody, a ponadto nie odpowiada za rzeczy pozostawione przez uczestników zawodów,
Organizator,  wszystkie  osoby  z  nim  współpracujące,  a  także  osoby  związane  z  przeprowadzeniem

i organizacją zawodów nie ponoszą odpowiedzialności względem uczestników za wypadki, ewentualne
kolizje,  szkody  osobowe,  rzeczowe i  majątkowe,  które  wystąpią  przed,  w  trakcie  lub  po  zawodach,
a spowodowane przez uczestników imprezy,

Organizator  zastrzega  sobie  upoważnienie  do  rejestrowania  fragmentów  zawodów,  w  tym  wizerunku
uczestników zawodów oraz do późniejszego nieodpłatnego udostępnienie nagrań, fotografii w celach
związanych z promocja Gminy Sosnowiec oraz dokumentowaniem funkcjonowania Miejskiego Ośrodka
Sportu i Rekreacji w Sosnowcu.

Uczestnik  wyraża zgodę, aby zdjęcia, nagrania filmowe oraz wywiady z jego osobą, a także wyniki z jego
danymi osobowymi mogły być wykorzystane przez prasę, radio i telewizję oraz inne środki masowego
przekazu,

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania zawodów ze względu na niekorzystne warunki śniegowe
lub atmosferyczne bądź z przyczyn organizacyjnych. 
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