
                                                          

                            MISTRZOSTWA POLSKI JUNIORÓW I JUNIOROW MLODSZYCH 

NA ROK 2018 

                                    W SANECZKARSTWIE – TOR NATURALNE 

 

1. Organizator: 

   Organizatorem Mistrzostw Polski Seniorów w Saneczkarstwie jest Polski Związek Sportów     

   Saneczkowych. Jednocześnie pieczę nad prawidłowym przebiegiem zawodów powierza się 

   Sędziemu Głównemu i Delegatowi Technicznemu. 

 

2. Cel zawodów: 

-  wyłonienie Mistrzów na rok 2018 w saneczkarstwie na torze naturalnym 

-  popularyzacja i propagowanie sportu saneczkowego 

-  zdobywanie klas sportowych 

 

3. Miejsce zawodów: 

   Tor naturalny w WOSiR Szelment 

 

4. Termin zawodów: 

   26-27 marzec 2018 r. 

 

5. Sędzia Główny: Mirosława Ogrodzka 

 

6. Delegat Techniczny: Małgorzata Jędrzejko 

    

 

7. Program i klasyfikacja: 

   Mistrzostwa rozegrane zostaną w konkurencji jedynek kobiet, jedynek mężczyzn, dwójek w          

   juniorach      

   O miejscu w klasyfikacji końcowej decyduje suma dwóch ślizgów  

   Odprawa techniczna 25 marzec 2018 do godz. 19.00  

   Planowany program: 

   06.03.2018   ślizgi treningowe jedynek i dwójek 

ślizgi w konkurencji jedynek  kobiet 

   27.03.2018   ślizgi w konkurencji jedynek mężczyzn, dwójek  

   Godziny uzależnione od godzin udostępnienia toru. 

8. Prawo startu: 

   Prawo startu posiadają zgłoszeni przez kluby zawodnicy/czki i posiadający 

-  minimum III klasę sportową 

-  licencję PZSSan 

-  aktualne badania lekarza sportowego 



-  polisę ubezpieczeniową 

-  junior mł. 2001 - 2003 

-  junior       1998 - 2000 

 

9. Zgłoszenia: 

   Zgłoszenia przyjmuje biuro OZSSan do 25.03 i sędzia główny emaila:     

   miroslawa_ogrodzka@poczta.onet.pl 

       

10. Nagrody: 

- za miejsca od 1 do 3 zawodnicy otrzymają medale i dyplomy 

- za miejsca od 4 do 6 – dyplomy 

 

11. Zasady finansowania: 

   Koszty organizacji Mistrzostw Polski ponosi PZSSan. 

   Koszty uczestnictwa, w tym przejazdy, wyżywienia i zakwaterowania zawodników  

   pokrywają Kluby. 

 

12. Protesty: 

   Protest na ręce Sędziego Głównego mogą składać kierownicy ekip do 15 min. po 

   zakończeniu ślizgu w danej konkurencji i wpłaceniu kaucji w wysokości 100 zł.  

   W przypadku oddalenia protestu kwota ta przepada na rzecz organizatora. 

 

12. W sprawach nie objętych niniejszym regulaminem decyzje podejmują Sędzia 

Główny   i Delegat Techniczny. 

 

13. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu. 

 

   

 

 

Opracowała: Mirosława Ogrodzka 

 

 


