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Biuro zawodów: stok narciarski, górna stacja wyciągu, budynek baru „Na Zniesieniu” przy 3 trasie.  

Prawo startu w zawodach: wyłącznie osoby nie posiadające licencji PZN. Ubezpieczenie we własnym zakresie. 

Zawodnicy startują na własny koszt i odpowiedzialność. Organizator zaleca start w kasku wszystkim zawodnikom. 

Zawody odbędą się na trasie numer 3. 

Opłata startowa i odbiór numerków: od godz. 8.30 do 9.30 – stok narciarski, biuro zawodów bar „Na Zniesieniu” przy 
trasie nr 3. 

Startowe: dzieci w wieku przedszkolnym i osoby niepełnosprawne – grupy 0 i A1, i A2 bezpłatnie.  

Uczniowie do 18 lat – 10 zł. Dorośli – 15 zł. W startowym mieści się: pieczona kiełbaska, herbata.  

 

Grupy:  

Grupa 0, zawodnicy z niepełnosprawnościami (dorośli), 

Grupa A1 chłopcy i A2 dziewczęta     (rocznik 2005 i młodsi) – przedszkolaki, 

Grupa B1 chłopcy i  B2 dziewczęta    I-II klasa (rocznik 2003–2004), 

Grupa C1 chłopcy i  C2 dziewczęta    III-IV klasa (2001–2002), 

Grupa D1 chłopcy i  D2 dziewczęta     V-VI klasa (1999–2000), 

Grupa E1 chłopcy i  E2 dziewczęta,     I-II klasa gim. (1997–1998), 

Grupa F1 chłopcy i F2 dziewczęta,     III gim. – I lic (1995–1996), 

Grupa G1 mężczyźni i G2 kobiety,     lat 18-35 (1994–1977), 

Grupa H1 mężczyźni i  H2 kobiety,     lat 36-51 (1976–1961), 

Grupa I1 mężczyźni i  I2 kobiety,     lat 52 i starsi (1960 i starsi). 

Dodatkowo: 

Grupa X – VIP, kobiety, 
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Grupa XI – VIP, mężczyźni. 

 

Zgłoszenia do Turnieju: formularz www.zawody.posir.pl. 

Oglądanie trasy: godz. 9.45 – tylko Grupa A1, A2, B1, B2 – start obniżony. 

Oglądanie trasy: godz. 10.00-10.15 – pozostałe grupy. 

Uroczyste otwarcie Turnieju: godz. 10.30, górna stacja wyciągu, scena obok namiotów. 

Kolejność startowa grup: 

godz. 10.30 – start obniżony dla grup A1, A2, B1, B2. 

Pozostałe grupy w następującej kolejności, bezpośrednio po uroczystym otwarciu Turnieju. Grupy będą wywoływane 
przez spikera: 

Grupy 0 (mężczyźni i kobiety), 

Grupy X, XI – VIP (mężczyźni i kobiety), 

Grupy C1, C2, D1, D2, E1, E2, F1, F2 (chłopcy i dziewczęta), 

Grupy I 1, I 2, H1, H2, G 1, G 2 (mężczyźni i kobiety). 

 

Ogłoszenie wyników: 

Biuro zawodów: 30 min po zjeździe ostatniego zawodnika. 

Składanie reklamacji (protestów): w biurze zawodów 15 minut po ogłoszeniu nieoficjalnych wyników. 

 

Nagrody: 

 

I miejsce: dyplom, puchar, nagrody rzeczowe, 

II miejsce: dyplom, puchar, nagrody rzeczowe, 

III miejsce: dyplom, puchar, nagrody rzeczowe, 

IV-VI miejsca: dyplomy. 

Dzieci Grupy A1, A2, B1, B2: na mecie otrzymują nagrody niespodzianki. 

 

Dekoracja zawodników: około godz. 15.00, górna stacja wyciągu, scena obok namiotów. 

 

Dodatkowe informacje: 

Biuro Poselskie M. Kuchcińskiego: 16-678 49 19. 


