
ZAWODY NARCIARSKIE (SLALOM GIGANT)  
DLA DZIECI, MŁODZIEŻY I DOROSŁYCH  

O „PUCHAR PREZYDENTA MIASTA KATOWIC”  

REGULAMIN 

1. TERMIN I MIEJSCE: 16.02.2020 r. Istebna, Ośrodek Narciarski Złoty Groń


2. BIURO ZAWODÓW: Restauracja przy dolnej stacji wyciągu


3. ORGANIZATORZY:

• Klub Sportowy Racing Kids (tel.: 601-165-315, 501-710-574, 

www.racingkids.pl)

• UM Katowice

• Ośrodek Narciarski Istebna Złoty Groń


4. MIEJSCE ZAWODÓW: Istebna – ON Złoty Groń


5. KONKURENCJE: Slalom Gigant – jeden przejazd (start o godz.: 10:00, 
oglądanie trasy od 9:15 do 9:45)


6. ZGŁOSZENIA:

• internetowo przez stronę: www.race-timing.pl do dnia 14.02.2020 r. do godz.: 

20:00, treść zgłoszenia: nazwisko, imię, rocznik, miejscowość, płeć

• osobiście w dniu zawodów od godz.: 08:00 do 9:00 (jeśli przed upływem 

godz.: 9:00 zgłosi się 300 uczestników lista zgłoszeniowa zostanie zamknięta 
i nowe zgłoszenia nie będą już przyjmowane)


7. UCZESTNICY - w zawodach mogą wziąć udział osoby spełniające 
następujące kryteria:

• posiadające odpowiednie umiejętności narciarskie

• posiadające dobry stan zdrowia

• posiadające odpowiedni sprzęt narciarski (obowiązkowo kask)


8. WARUNKIEM STARTU jest zgoda na udział w zawodach na własną 
odpowiedzialność, przetwarzanie danych osobowych oraz publikację 
wizerunku. Podpis dokumentów w biurze zawodów przy odbiorze numeru 
startowego. Dla osób niepełnoletnich wymagany jest podpis rodzica/opiekuna.


9. OPŁATA STARTOWA wynosi 100 PLN  (dla osób zgłoszonych i opłacających  
internetowo do dnia 14.02.2020) oraz 120 PLN dla zgłaszających i 
opłacających w dniu zawodów. Przedszkolaki 50 zł.Opłata obejmuje: start w 
zawodach, 6 godzinny karnet, pamiątkowy medal dla każdego uczestnika, 
posiłek regeneracyjny, udział w konkursie wiedzy.


http://www.racingkids.pl


10. KATEGORIE WIEKOWE - zawody zostaną przeprowadzone w IX grupach 
wiekowych, osobno dla kobiet i mężczyzn oraz w dodatkowej kategorii dla 
przedszkolaków starszych i młodszych z podziałem na chłopców i dziewczyny, 
osobno zostaną sklasyfikowani mieszkańcy Katowic:

• Przedszkolaki 2013 -2014, 2015 i młodsi 

• I grupa	 – rocznik 2012 - 2010

• II grupa 	  – rocznik 2009 - 2007

• III grupa	  – rocznik 2006 - 2004

• IV grupa	  – rocznik 2003 - 2001

• V grupa	  – rocznik 2000 - 1991

• VI grupa	  – rocznik 1990 - 1981

• VII grupa	  – rocznik 1980 - 1971

• VIII grupa	  - rocznik 1970 - 1961

• IX grupa	  - rocznik 1960 - starsi


11. LISTY STARTOWE ustalone zostaną w poszczególnych grupach wiekowych.


12. KOLEJNOŚĆ STARTU: GR. II, III, IV, IX, VIII, VII, VI, V - na przemian kobiety i 
mężczyźni. Grupy przedszkolaków i grupa I starują na oddzielnej trasie po 15 
min za ostatnim zawodnikiem grupy V.


13. START odbędzie się o godzinie: 10:00.


14. POMIAR CZASU: elektroniczny – fotokomórka.


15. NAGRODY:

• trzech najlepszych zawodników w każdej grupie otrzyma puchar oraz dyplom

• w każdej kategorii zostanie wyróżnionych trzech najlepszych zawodników 

zamieszkałych w Katowicach

• każdy startujący zawodnik otrzyma pamiątkowy medal

• nagrody za konkurs wiedzy przeprowadzony po dekoracji zawodników wśród 

wszystkich startujących (warunkiem otrzymania nagrody jest jej osobisty odbiór, 
w przypadku nieobecności danego zawodnika losujemy kolejne osoby do 
konkursu)


16. UBEZPIECZENIE - zawodnicy biorący udział w zawodach są ubezpieczeni na 
własny koszt.


17. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za stan zdrowia uczestników i ich 
umiejętności narciarskie.


18. Zawody przeprowadzone będą zgodnie z obowiązującymi przepisami w 
zakresie organizacji zawodów narciarskich w konkurencjach zjazdowych. Ilość 
uczestników ograniczona do 300 osób.


19. Zamknięcie listy startowej dla zgłoszeń przez internet nastąpi w dniu 
14.02.2020 r. o godzinie: 20:00 lub w momencie wypełnienie się limitu 
startujących (300 zawodników).




20. Zgłoszenie udziału oraz przebywanie na terenie organizowanej imprezy 
sportowo-rekreacyjnej jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na 
wykorzystywanie wizerunku uczestników oraz zawodników na stronach 
internetowych promujących Miasto Katowice, w TV internetowej oraz w prasie 
lokalnej.


21. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

• Zawody odbędą się jeśli pozwolą na to warunki atmosferyczne

• Każdy uczestnik powinien zapoznać się z regulaminem i zobowiązany jest do 

jego przestrzegania

• Pobranie numeru startowego przez uczestnika jest równoznaczne z akceptacją 

regulaminu

• Każdy uczestnik startuje na własną odpowiedzialność.

• Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora


OBOWIĄZKOWE KASKI!!! 


Serdecznie zapraszają:


Miasto Katowice 
Klub Sportowy Racing Kids 

Istebna Złoty Groń 


