
ZAWODY NARCIARSKO- SNOWBOARDOWE 
SWIM TEST Kordian Lach 2019

Termin zawodów : 2.03.2019 r.

Miejsce zawodów: Czorsztyn-Ski Kluszkowce

Organizator: Swim Test Kordian Lach, Swim Test Tour

Sędzia Główny: Justyna Hyżak

Charakter zawodów: Rekreacyjno-sportowy

____________________________________________________________

Miejsce i godzina zbiórki:

zbiórka z Krakowa:

 6:45 - Opolska

 7:15 – Opatkowice

9:15 – przyjazd uczestników na miejsce

Program wyjazdu szkoleniowego z zawodami:

8:30 – 9:15   biuro zawodów (wydanie numerów startowych oraz żetonów na posiłek dla uczestników 

zawodów bez szkolenia. Istnieje możliwość dokupienia poczęstunku dla osób 

towarzyszących za 10zł (kiełbaska z grilla + herbata); 

ok. 09:30 -10:00 rozgrzewka zawodników i oglądanie trasy

ok. 10:00 -11:45 start grup narciarskich w 4. kategoriach wiekowych

ok. 12:00-12:30 start grup snowboardowych w 4. kategoriach wiekowych

13:00 – 13:30 ogłoszenie wyników i wręczenie nagród

13:30 poczęstunek na stoku

14:00-16:30 szkolenie narciarskie/snowboardowe w grupach

17:00 wyjazd do Krakowa

18:45 przyjazd do Krakowa – Opatkowice 

19:15 przyjazd do Krakowa – Opolska 

Harmonogram godzinowy może ulec zmianie w zależności od ilości uczestników.

______________________________________________________

Cena zawodów:

DOJAZD AUTOKAREM:
1. Udział w zawodach + szkolenie: 155zł
2. Udział w zawodach: 105zł
3. Sam przejazd: 45zł

DOJAZD WŁASNY:
1. Udział w zawodach + szkolenie: 135zł
2. Udział w zawodach: 60zł



Regulamin zawodów

 Każdy uczestnik powinien posiadać oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych oraz 

zgodę rodziców na udział w zawodach (koniecznie należy dostarczyć przed zawodami do biura 

bądź wysłać podpisane oświadczenie skanem).

 Rywalizacja będzie się odbywać w czterech kategoriach wiekowych i dwóch konkurencjach: 

slalom gigant narty oraz slalom gigant snowboard.

 Klasyfikacja zawodników odbędzie się w czterech kategoriach wiekowych z podziałem na 

kategorię dziewcząt i chłopców:

NARTY:

I kategoria: 2012 i młodsze 

II kategoria: 2011-2010

III kategoria: 2009-2008

IV kategoria: 2007- 2005

V kategoria: 2004-2002

VI kategoria: 2001- open dorośli

SNOWBOARD:

 I kategoria: 2008- i młodsze 

II kategoria: 2007-2005

III kategoria: 2005- 2002

IV kategoria: 2001- open dorośli

 Wszystkich niepełnoletnich uczestników zawodów obowiązują kaski.

 Rywalizacja będzie miała miejsce podczas 1. przejazdu.

 Numery startowe będą przydzielone w autokarze, natomiast osoby z dojazdem własnym mają 

obowiązek pobrać numery startowe w biurze zawodów od godziny 8:30 – 9:15.

 W sprawach wątpliwych, decyzję podejmuje sędzia główny.

 Nagrody: dla wszystkich uczestników przewidziane są dyplomy. 

Za pierwsze 3 miejsca  - puchary oraz medale.

 Zgłoszenia do zawodów przyjmowane są do 27.02.2019 r. w biurze Swim Test w godzinach pracy 

biura lub drogą mailową (w przypadku maili prosimy o upewnienie się telefoniczne czy informacja

dotarła).

 Liczba uczestników jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.


