2018
"PUCHAR BESKIDZKICH GRONI"

Organizator:

Sponsorzy:

1. Wpisowe:
 Zapisy elektroniczne: 30 zł od osoby (płatne przy odbiorze numerów startowych w
dniu zawodów) i wieczorne zawody o Puchar SKI-Doliny Leśnicy
 Zapisy w dniu zawodów: 50 zł (zawodnik będzie startował jako ostatni w swojej
kategorii wg opublikowanej listy startowej) dotyczy tylko zawodów Wisła Stożek
2. Wytyczne organizacyjne i plan godzinowy zawodów:
 Zgłoszenia (imię, nazwisko, rocznik, miejscowość zamieszkania) należy dokonywać
elektronicznie na e-mail: uks@brenna.pl do godz. 20:00 dnia:
o Do 15.02.2018 r. – Puchar UKS Brenna-Górki
o Wieczorne zawody o Puchar SKI-Doliny Leśnicy – zapisy w dniu zawodów !!!
o Do 08.03.2018 r. FINAŁ
 lub w dniu zawodów w biurze zawodów zlokalizowanym w bezpośrednim
sąsiedztwie mety, od godz. 8:00 – 9:00 i/lub 16:00 – 17:00
 Oglądanie trasy w godzinach 9:00 – 9:30 i/lub 16:30 – 16:45 ześlizgiem z założonymi
numerami startowymi.
 Start od najmłodszej grupy wiekowej o godz. 9.45 i/lub 17.00
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3. Warunkiem uczestniczenia jest umiejętność sprawnego poruszania się na nartach, w tym
kontroli prędkości, hamowania oraz skręcania.
4. Warunkiem uczestnictwa w zawodach jest obowiązek posiadania i używania przez uczestnika
podstawowego sprzętu ochronnego tj.: kask, gogle, kije narciarskie, a także inne wyposażenie
podnoszące bezpieczeństwo uczestnika jak: żółwie ochronne na plecy, ochraniacze ramion
(pajączki), szorty ochronne, itp.
5. Udział dzieci do lat 10 jest możliwy tylko i wyłącznie pod nadzorem opiekuna.
6. Warunkiem dopuszczenia do startu zawodników niepełnoletnich jest przedstawienie zgody
rodziców w biurze zawodów.
7. Kategorie wiekowe:
a) Kategoria 1: dzieci do 8 lat chłopcy i dziewczyny /roczniki do 2010 włącznie/
b) Kategoria 2: dzieci od 9 do 12 lat chłopcy i dziewczyny /roczniki 2009 – 2006/
c) Kategoria 3: młodzież od 13 do 17 lat chłopcy i dziewczyny /roczniki 2005 – 2001/
d) Kategoria 4: mężczyźni 18 - 35 lat /roczniki 2000 – 1983/
e) Kategoria 5: kobiety 18 - 35 lat /roczniki 2000 – 1983/
f) Kategoria 6: mężczyźni 36 i starsi /roczniki od 1982 i starsi/
g) Kategoria 7: kobiety 36 i starsze /roczniki od 1982 i starsi/
8. Klasyfikacja rodzinna
Reprezentację rodziny stanowią min. trzy osoby najbliższego pokrewieństwa: dziadkowie,
rodzice, dzieci i rodzeństwo w dowolnej konfiguracji wiekowej i płciowej. O kolejności zajęcia
poszczególnych miejsc decyduje suma trzech najlepszych czasów zgłoszonych osób z ich
starów indywidualnych w odpowiedniej grupie wiekowej. Punktacja w kategorii rodzin
zgodna jest z punktacją indywidualną. Trofea i nagrody w kategorii rodzin przyznawane są na
podstawie sumy punktów z trzech zawodów cyklu, za miejsca od 1 do 3 wręczane podczas
finału.
Zgłoszenie rodziny do udziału w cyklu podlega jednorazowej opłacie 100 zł.
9. W przypadku małej ilości startujących w poszczególnych kategoriach wprowadza się
kategorię "open".
Sposób przeprowadzenia zawodów: zawody będą rozgrywane zgodnie z niniejszym
regulaminem. O zwycięstwie w zawodach decyduje czas jednego lub dwóch przejazdów.
10. Punktacja:
I m. - 100 pkt.
II m. - 80 pkt.
III m. - 60 pkt.
IV m. 50 pkt.
V m. - 45 pkt.
VI m. - 40 pkt.
VII m. - 35 pkt.
VIII m. - 30 pkt.
IX m. - 25 pkt.
X m. - 20 pkt.
Miejsca od XI do XXIX punktowane będą następująco 19, 18, aż do 1 punktu. W przypadku,
gdy dwaj zawodnicy zajmą równorzędne miejsca/ np. miejsce I / obaj otrzymują po 100 pkt. a
zawodnik następny punkty za miejsce trzecie.

2018
"PUCHAR BESKIDZKICH GRONI"

11. Nagrody w klasyfikacji indywidualnej:
Zawodnicy, którzy zajmą trzy pierwsze miejsca w swoich kategoriach w poszczególnych
zawodach otrzymają puchary. Dyplomy do 6 miejsca.
Zwycięzcy klasyfikacji generalnej otrzymają puchary za trzy pierwsze miejsca w każdej
kategorii oraz nagrody rzeczowe. Obowiązuje osobisty odbiór nagród i trofeów w dniu
finałowych zawodów. Dyplomy do 6 miejsca.
12. Klasyfikacja generalna: w tej klasyfikacji będą brani pod uwagę ci zawodnicy, którzy
wystartowali w trzech lub więcej zorganizowanych zawodach w danym sezonie.
13. Organizator zapewnienia:
 ustawienie konfiguracji trasy przejazdu slalomu giganta oraz zabezpiecza tor przed
wejściem osób postronnych;
 elektroniczny pomiar czasu.
14. Uczestnikom zabrania się wnoszenia i posiadania broni lub innych niebezpiecznych
przedmiotów, materiałów wybuchowych, pirotechnicznych i tym podobnych.
15. Zabrania się udziału w zawodach osobom będącym pod wpływem alkoholu, środków
odurzających lub psychotropowych.
16. Zabrania się posiadania, spożywania i sprzedaży środków odurzających lub psychotropowych.
17. Zabrania się palenia tytoniu oraz innych substancji odurzających.
18. Zabrania się sprzedawania, reklamowania, akwizycji i przeprowadzania zbiórek pieniężnych
bez zgody organizatora.
19. Uczestnicy zobowiązani są do ścisłego wykonywania poleceń organizatora, w celu
zapewnienia bezpieczeństwa uczestników w czasie trwania zawodów (szczególnie w zakresie
dostosowania techniki jazdy do warunków oraz stosownych i adekwatnych zachowań na
wyznaczonych strefach tj. strefy startu, strefy slalomu, strefy hamowania).
20. Osoby stwarzające zagrożenie dla innych uczestników lub osób trzecich, nieprzestrzegające
postanowień niniejszego Regulaminu lub niestosujące się do poleceń organizatora mogą
zostać wykluczone z udziału w zawodach.
21. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania zawodów ze względu na czynniki
zewnętrzne, (m.in. niesprzyjające warunki atmosferyczne), które mogą stanowić zagrożenie
dla bezpieczeństwa uczestników.
22. W przypadku zaistnienia spraw spornych, nieuregulowanych niniejszym Regulaminem,
ostateczną decyzję podejmuje organizator lub przedstawiciel organizatora.
23. Zdjęcia z wizerunkami uczestników mogą być publikowane na stronie internetowej
organizatora www.uks,brenna.pl/nowa; www.uks,brenna.pl; oraz we wszystkich materiałach
promujących Puchar Beskidzkich Groni.
24. Udział w zawodach jest jednoznaczny z zezwoleniem na publikację wizerunków uczestników.
25. Uczestnicy zawodów biorą udział wyłącznie na własną odpowiedzialność i zobowiązują się do
zachowania w sposób niezagrażający innym uczestnikom oraz osobom trzecim.
26. Organizator nie ponosi odpowiedzialności cywilnej i karnej za wypadki oraz szkody osobiste i
majątkowe wywołane przez uczestników zawodów pozostałym uczestnikom oraz osobom
trzecim na trasie przejazdu oraz poza nią.
27. Organizator nie ubezpiecza zawodów.
28. Składkę za ubezpieczenie pokrywa zawodnik we własnym zakresie.
UWAGA: Uczestnik ma pełną świadomość, że w dniu zawodów nie jest objęty ochroną
ubezpieczeniową, chyba że posiada wykupione odrębne indywidualne ubezpieczenie NNW.
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29. Wpisanie się na listę startową zawodów cyklu: Puchar Beskidzkich Groni jednoznaczne jest z
akceptacją tego regulaminu.
30. Regulamin jest dostępny u organizatora w trakcie zawodów oraz na stronie internetowej
organizatora.

Zarząd UKS Brenna-Górki

