REGULAMIN
XIII MISTRZOSTWA CZELADZI
W NARCIARSTWIE ALPEJSKIM ORAZ W SNOWBOARDZIE
o Puchar Burmistrza Miasta Czeladź
____________________________________________________
1. Organizator:
2. Cel imprezy:

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Czeladzi,
Miejski Czeladzki Klub Sportowy
Popularyzacja sportów zimowych wśród dorosłych mieszkańców
Czeladzi. Wyłonienie najlepszego narciarza.

! ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA !
3. Termin i miejsce: dnia 12 stycznia 2019 roku godz. 10.00, Istebna „Złoty Groń”
4. Narciarstwo Alpejskie - Kategorie wiekowe:
Dziewczynki i Chłopy klasy - I – IV, r.u. ’11-‘08
Dziewczynki i Chłopcy klasy - V – VIII, r.u. ’07 – ‘04
Dziewczęta i Chłopcy – Gimnazja - I Klasa Szkół Średnich r.u. ’03 – ‘00
Kobiety – 19 – 35 lat ; pow. 35 lat
Mężczyźni – 19 – 30 lat ; 31- 40 lat ; 41 – 50 lat ; 51-60 lat ; pow. 60 lat
5. Snowboard – Kategorie wiekowe
Kobiety : 16 – 25 lat i pow. 25 lat
Mężczyźni : 16 – 25 lat i pow. 25 lat.
(2 kategorie zostaną utrzymane w przypadku zgłoszenia co najmniej
5 zawodników w jednej kategorii)
6. Nagrody: w poszczególnych kategoriach wiekowych od I do III miejsca – medale, w
kategorii OPEN od I do III miejsca – puchary
7. Będzie prowadzona punktacja tylko indywidualna
8. Każdy uczestnik musi posiadać obowiązkowo w dniu zawodów dowód tożsamości i
dowód wpłaty.
9. Zgłoszenia i zapisy: najpóźniej do 8 stycznia 2019 r. w Miejskim Ośrodku Sportu i
Rekreacji w Czeladzi ul. Sportowa 2, tel. 32 265 42 32 ( nie ma rezerwacji
telefonicznych, za osobę zgłoszoną uważa się osobę, która wpłaciła kwotę określoną
w pkt. 14 niniejszego regulaminu)
10. Organizator zapewnia techniczną oprawę zawodów i opiekę medyczną, karnet na
wyciąg, posiłek oraz przewóz.
11. Dzieci i młodzież, którzy nie ukończyli 18 roku życia mogą brać udział w zawodach
tylko pod opieką rodziców bądź dorosłego opiekuna.

12. Każdy uczestnik zawodów ubezpiecza się we własnym zakresie i oświadcza iż
zapoznał się z niniejszym regulaminem przed przystąpieniem do zawodów.
13. Każdy uczestnik zawodów musi posiadać własny sprzęt narciarski.
14. Każdy uczestnik zawodów oraz opiekun zobowiązany jest uiścić opłatę w wysokości
60,00 złotych
15. Wszystkich uczestników obowiązują przepisy ustalone przez organizatora i sędziego
głównego zawodów. Organizator zastrzega sobie prawo zmian w regulaminie.
16. Uczestnik imprezy wyraża dobrowolnie zgodę na zbieranie i przetwarzanie swoich
danych osobowych, na zasadach zawartych w Ustawie o ochronie danych
osobowych z dnia 29.08.1997r. (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz.926 ze zm.) oraz wyraża
dobrowolnie zgodę na wykorzystanie wizerunku przez Miejski Ośrodek Sportu i
Rekreacji z siedzibą w Czeladzi przy ul. Sportowej 2 w celach niezbędnych do
wykonania statutowych zadań MOSiR.
17. W przypadku niekorzystnych warunków atmosferycznych organizator ma prawo
odwołać zawody.
18. Klasyfikacją objęci zostaną tylko mieszkańcy Czeladzi
19. Wyjazd w dniu zawodów tj. 12.01.2019 roku (sobota)
I autokar Hala MOSiR Czeladź, ul. Sportowa 2 – zbiórka 5.30, wyjazd 6.00
II autokar parking LIDL – zbiórka 6.00, wyjazd 6:30

