
Regulamin zawodów narciarskich  

                       O PUCHAR RADIA KIELCE 2018  

 
 

ORGANIZATOR: 
 

Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia w Kielcach „Radio Kielce” SA 
 

 

MIEJSCA ZAWODÓW: 
 
10.02.2018 r. - KRAJNO  

WARUNKI STARTU: 
 

Zgłoszenia zawodników przyjmowane będą w dniu zawodów w godzinach od 9:15 do 9:45.  
Od 9:30 do 9:50 uczestnicy zawodów będą mogli obejrzeć trasę slalomu.  
Start pierwszego zawodnika o godzinie 10:00. 
 
Każdy uczestnik bierze udział w zawodach na własną odpowiedzialność, a zawodnicy do 18 roku życia 
powinni posiadać pisemną zgodę rodziców lub opiekunów. 
 
 
O treści : 
 
„Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka………… w zawodach o puchar Radia Kielce 2018 
odbywających się dnia 10.02.2018r. na stoku narciarskim w Krajnie. Oświadczam, że moje dziecko potrafi 
jeździć na nartach. 
Oświadczam, że ponoszę pełną odpowiedzialność za zachowanie dziecka na stoku podczas zawodów, a w 
przypadku ewentualnych urazów spowodowanych startem w zawodach nie będę wysuwać roszczeń wobec 
organizatorów zawodów”. 
 
Każdy uczestnik zobowiązany jest do zapoznania się z regulaminem zawodów. 
Nie wnoszę zastrzeżeń (numer startowy na kurtce). 
 
Uczestnicy zawodów biorący udział w zawodach, biorą na siebie ryzyko wynikające z ewentualnych urazów 
związanych z uprawianiem sportu podczas zawodów. 
 
Organizatorzy zapewniają opiekę medyczną, na miejscu zawodów. 
 

 

KATEGORIE WIEKOWE: 
 

Grupa 1 K  do 9 lat                 Grupa 1 M  do 9 lat 
Grupa 2 K  10 - 13 lat             Grupa 2 M  10 - 13 lat 
Grupa 3 K  14 - 17 lat             Grupa 3 M  14 - 17 lat 
Grupa 4 K  powyżej 17 lat       Grupa 4 M  powyżej 17 lat 
 
Organizatorzy, zastrzegają sobie prawo ograniczenia liczby uczestników do maksimum 24 osób w 
przedziałach wiekowych niezależnie od płci zawodnika. 
 

 

WARUNKI WSPÓŁZAWODNICTWA: 
 
Start w imprezie składał się będzie z jednego przejazdu.  
 
Ominięcie bramki (nie przejechanie przez jej światło) powoduje dyskwalifikację w tym przejeździe. 
 



Zmiany w niniejszym regulaminie mogą nastąpić jedynie z przyczyn obiektywnych (np.: warunki 
atmosferyczne) decyzją Jury. 
 
Wszystkie protesty rozpatruje Jury,  w skład którego wchodzą dziennikarze Polskiego Radia Kielce 
prowadzący zawody oraz sędzia główny zawodów. 
 

 

PUNKTACJA: 
 

O zwycięstwie w zawodach decyduje najlepszy czas przejazdu w poszczególnych kategoriach. 

 

 
NAGRODY: 

 
Uczestnicy, którzy zajmą miejsca 1-3 w klasyfikacji końcowej we wszystkich kategoriach wiekowych 

otrzymają pamiątkowe dyplomy, oraz nagrody rzeczowe. Zwycięzcy w poszczególnych kategoriach 

wiekowych otrzymają puchary.  

O wszystkich innych nagrodach indywidualnych decyduje Jury.  

Więcej na: www.radio.kielce.pl 


