Młodzieżowy Puchar Polski w Narciarstwie Alpejskim
„ HEAD CUP ”
2 x SLALOM
1. Organizatorzy:
Klub Sportowy Narciarnia Nowy Sącz, Polski Związek Narciarski, Tatrzański Związek Narciarski, HEAD
Polska.
2. Termin i miejsce : 16 i 17 marca 2018, Stacja Narciarska Ryterski Raj-Rytro
3. Zgłoszenia :
Proszę wysyłać emailem na adres: marek.tzn@gmail.com wyłącznie na drukach PZN do 14.03.2018
do godziny 18:00. Należy podać: kod / nazwisko i imię / rok ur./ Pol-pkt SL/Klub/ Nr licencji PZN.
Ewentualne zmiany i uzupełnienia będą możliwe w czasie weryfikacji w biurze zawodów 15.03.2018.
4. Opłaty :
Opłata startowa : 60 zł od zawodnika za każdy dzień zawodów – płatna 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 40/dzień zł, płatna w kasie.
5. Program zawodów :
15.03.2018 Godz. 18:00 weryfikacja zawodników w Biurze Zawodów.
Godz. 19:00 odprawa kierowników ekip i losowanie numerów.
Biuro Zawodów – Oberża ,,Pod Aniołami” dolna stacja kolejki krzesełkowej.
16.03.2018: ,, HEAD CUP ’’ w konkurencji SL - Junior B i Junior C, w kategorii dziewczęta i chłopcy
17.03.2018: ,, HEAD CUP ‘’ w konkurencji SL - Junior B i Junior C, w kategorii dziewczęta i chłopcy
Szczegółowy plan zawodów podany zostanie na odprawie w dniu 15.03.2018.
6. Nagrody:
Statuetki za miejsca 1-3 oraz dyplomy za miejsca 1-6 w każdej kategorii.
Bony towarowe HEAD o wartości: 600 zł za I, 400 zł za II i 300 zł za III miejsce w każdej z kategorii, dla
każdej z konkurencji.
7. Zakończenie zawodów:
Zakończenie zawodów odbędzie się 17.03. ok. 1 godziny po zjechaniu ostatniego zawodnika przy
dolnej stacji kolejki krzesełkowej.

8. Postanowienia końcowe:

Zawody zostaną przeprowadzone zgodnie z NRS i wytycznymi na sezon 2017/2018
Zawodnicy powinni być wyposażeni w kaski zgodnie z przepisami PZN i FIS
Start w zawodach na własną odpowiedzialność.
Zawodnicy powinni być ubezpieczeni, posiadać aktualne badania lekarskie i aktualne licencje
PZN.
Organizator nie odpowiada za ewentualne nieszczęśliwe wypadki podczas zawodów
Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie oraz miejsca i terminu zawodów.

Organizator

Zakończenie zawodów ostatniego dnia na stoku 60 minut po zjechaniu ostatniego zawodnika. WYNIKI
i informacje na www.polpunkty.pl
7. Postanowienia końcowe:
- kategorie wiekowe zgodnie z wytycznymi sportowymi PZN na sezon 2016/2017 junior B i junior C
- zawodnicy muszą posiadać licencję PZN, aktualne badania lekarskie, opłacone Pol-punkty i
stosowne ubezpieczenia – za co odpowiadają zgłaszające kluby
- dopuszcza się udział zawodników na nartach GS ;
- organizator nie zapewnia ubezpieczenia
- organizator nie odpowiada za nieszczęśliwe wypadki podczas zawodów
- program minutowy w zależności od ustaleń dokonanych na odprawie kierowników ekip
- dekoracja zwycięzców: puchary za miejsca 1-3 i dyplomy za miejsca 1-6 ;
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