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Komunikat
MŁODZIEŻOWY PUCHAR POLSKI PZN 2018
w narciarstwie alpejskim
PUCHAR CZARNEJ GÓRY
MISTRZOSTWA WTS DeSki
1. Organizator: WTS DeSki, Czarna Góra S.A.
2. Termin i miejsce: 06 i 07 stycznia 2018, Ośrodek Narciarski Czarna Góra
3. Zgłoszenia:
Proszę wysyłać emailem na adres: deski@deski.org wyłącznie na drukach PZN do 31.12.2017 do
godziny 14:00. Należy podać: kod / nazwisko i imię / rok ur./ Pol-pkt / Klub/ Nr licencji PZN.
Ewentualne zmiany i uzupełnienia prosimy kierować do Biura Zawodów, tel. 693 33 40 60.
Weryfikacja w Biurze Zawodów w dniu 05.01.2018.
4. Opłaty:
Opłata startowa: 60 zł od zawodnika za jeden dzień zawodów – płatna gotówką na odprawie.
Zawodnicy zgłoszeni do zawodów, którzy bez usprawiedliwienia nie stawią się na starcie zostaną
zgodnie z przepisami NRS art. 226.2 obciążeni karą pieniężną w wysokości 20 zł.
Kara za zgubiony lub zniszczony numer startowy 50 zł.
Opłata za wyciągi we własnym zakresie.
Organizator zapewnia możliwość zakupu karnetów dwudniowych ze zniżką 15% bezpośrednio
podczas weryfikacji zawodników i odprawy kierowników ekip w dniu 05.01.2018 r.
5. Program zawodów:
05.01.2018
godz. 18:00 Weryfikacja zawodników w Biurze Zawodów.
godz. 19:00 Odprawa Kierowników ekip i losowanie numerów w Biurze Zawodów.
Biuro Zawodów: Hotel MORAWA, Stara Morawa 11 a, 57-550 Stronie Śląskie.
Obecność kierowników ekip na odprawie obowiązkowa.
06.01.2018: GS, Slalom Gigant - Junior B i Junior C, w kategorii dziewczęta i chłopcy
07.01.2018: GS, Slalom Gigant - Junior B i Junior C, w kategorii dziewczęta i chłopcy
Zawody odbędą się w Ośrodku Narciarskim Czarna Góra.
Szczegółowy plan zawodów podany zostanie na odprawie w dniu 05.01.2018.
Ponieważ oglądanie trasy planowane jest ok. 8 rano, wyciągi zostaną uruchomione odpowiednio
wcześniej. W karnety należy zaopatrzyć się dzień wcześniej podczas weryfikacji zawodników i
odprawy kierowników ekip. Kasy w ośrodku Czarna Góra czynne są w godzinach 8:30 – 21:00.
6. Zakończenie: Zakończenie zawodów każdego dnia na stoku ca 60 minut po zjechaniu ostatniego
zawodnika. WYNIKI i informacje na www.polpunkty.pl
- dekoracja zwycięzców: medale za miejsca 1-3 i dyplomy za miejsca 1-6

7. Postanowienia końcowe:
- zawody przeprowadzane są zgodnie z NRS i Wytycznymi Sportowymi PZN 2017/18
- kategorie wiekowe: junior B i junior C
- zawodnicy muszą posiadać aktywną licencję PZN, aktualne badania lekarskie, opłacone Pol-punkty
za sezon 2017/18 i stosowne ubezpieczenia, za co odpowiadają zgłaszające kluby
- wykaz licencji na stronie PZN http://licencje.pzn.pl/
- listy zawodników/Pol-punktów na stronie www.polpunkty.pl
- organizator nie zapewnia ubezpieczenia uczestników zawodów
- organizator nie odpowiada za nieszczęśliwe wypadki podczas zawodów
- program minutowy w zależności od ustaleń dokonanych na odprawie kierowników ekip

Warszawa, 20 grudnia 2017

Organizator

