
 
 

 

 

 

 

 

 

REGULAMIN ZAWODÓW NARCIARSKICH 

II SLALOM GIGANT O MISTRZOSTWO  

WOSiR SZELMENT 

 
§ 1 

 Zawody Narciarskie są rywalizacją sportową w narciarstwie alpejskim. Głównym Organizatorem 

zawodów jest WOSiR Szelment sp. z o.o. 

 

 § 2 

Patronat 

Marszałek Woj. Podlaskiego 

Prezydent Suwałk 

Starosta Suwalski 

Wójtowie Gm. Jeleniewo i Szypliszki 

Wójt Gm. Suwałki 

 

§3 

Cel zawodów 
 Celem zawodów jest upowszechnianie sportu, turystyki i aktywnego wypoczynku. Rywalizacja 

przewidziana jest indywidualnie z podziałem na kategorie wiekowe i płeć. 

 

§ 4 

 Warunki uczestnictwa  
Udział w zawodach jest otwarty dla wszystkich chętnych z kraju i zagranicy. 

 

§ 5 

Zasady uczestnictwa 
Udział w zawodach dla wszystkich uczestników obowiązkowo w kasku! 

Każdy uczestnik zawodów startuje na własny koszt tj: koszty wjazdów, wpisowe 

 Każdy uczestnik ma obowiązek zapoznać się z Regulaminem 

Uczestnicy startują na własną odpowiedzialność. 

Ubezpieczenie leży wyłącznie w gestii osób startujących. 

WOSiR Szelment nie ubezpiecza indywidualnie uczestników zawodów. 

Każdy z uczestników podpisuje zgodę na przetwarzanie danych osobowych, w tym wypadku na 

potrzeby mediów i Ośrodka WOSiR Szelment sp. z o.o. 

Każdy uczestnik powinien obowiązkowo posiadać dowód osobisty lub paszport!!! 

Opłatę startową można wnieść tylko w formie gotówki!!! 



Zawodnicy niepełnoletni muszą posiadać pisemną zgodę rodziców na udział w zawodach, 

lub opiekunów prawnych podpisany czytelnie na drukach podczas rejestracji i zgłoszenia w 

recepcji ośrodka. 

 

§ 6 

 Kategorie wiekowe 
Slalom gigant z podziałem na kobiety, mężczyźni oraz kategorie wiekowe. 

 

Narty  
                                                                  A    2008 i młodsi 

                                                                  B    2005 – 2009 

                                                                  C    2000 – 2004 

                                                                  D    1973 – 2000 

                                                                  E    1972 i starsi 

                                                                  F     dziennikarze +18 

 

Snowboard 

                                                                  As  2003 i młodsi 

                                                                  Bs  2002 i starsi 

 

§ 7 

Nagrody 
Zwycięzcy poszczególnych kategorii otrzymają puchary i nagrody rzeczowe  

I miejsce – puchar, nagroda rzeczowa /kob/mężcz/ 

II – miejsce – puchar, nagroda rzeczowa /kob/mężcz./ 

III – miejsce – puchar, nagroda rzeczowa /kob/mężcz/ 

Nagrody otrzymują zawodnicy którzy zajęli I –III miejsce w slalomie / narty, snowboard/ z 

podziałem na kobiety i mężczyzn. 

Dodatkowo uczestnicy wezmą udział w losowaniu 10 karnetów na 350 pkt. na podjazdy w 

naszym ośrodku. 

 

 § 8  

Wpisowe 
Uczestnicy do 18 roku życia 15zł 

Uczestnicy powyżej 18 roku życia 20zł 

Wpisowe obejmuje 2 darmowe podjazdy i posiłek regeneracyjny(talerz zupy w restauracji 

Marysieńka). 

 

§ 9 

Miejsce i termin rozgrywania zawodów 
Niedziela 25.02.2018r. stok WOSiR Szelment - Jesionowa Góra. 

Zapisy w recepcji ośrodka od godz. 8:00 do godz.09:30 

Start planowany jest o godz. 10:00 na trasie czerwonej /nr.5/- jeden przejazd dla wszystkich 

zawodników. Start według kategorii wiekowych /zaczynają najmłodsi/. 
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