
 

  

 REGULAMIN 

OGÓLNOPOLSKICH MISTRZOSTW 

STOWARZYSZENIA ELEKTRYKÓW POLSKICH 
W NARCIARSTWIE ALPEJSKIM 

ORGANIZOWANYCH POD PATRONATEM PREZESA SEP 

KLUSZKOWCE, 04.03.2017 
 

ORGANIZATOR: 

Krakowski Oddział Stowarzyszenia Elektryków Polskich 

Kraków, ul. Straszewskiego 28/8  

 

CEL ZAWODÓW: 

Integracja środowiska elektroenergetyków, upowszechnianie kultury fizycznej i aktywności 

sportowej wśród członków SEP. 

 

MIEJSCE ZAWODÓW: 

Stacja Narciarska „Czorsztyn-Ski” 34-440 Kluszkowce ul. Kamieniarska 30a 

GPS – N49.45959 E020.31541  

 

TERMIN ZAWODÓW: 

04.03.2017 r. – otwarcie Biura Zawodów w dniu 04.03.2017 od godz. 10.00 do 12.00 przy 

recepcji hotelu ww. SN „Czorsztyn-Ski”  

 

UCZESTNICTWO: 

W Mistrzostwach udział biorą 3-osobowe drużyny i zawodnicy indywidualni – reprezentujący 

poszczególne Oddziały SEP – uprzednio zgłoszone Organizatorowi. Liczba startujących 

ograniczona. 

 

KONKURENCJA: 

Slalom – dwa przejazdy. 

UWAGA: w przypadku wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć 

(pogoda, awaria urządzeń, przedłużający się czas zawodów), Organizator może odwołać lub 

ograniczyć zawody do jednego przejazdu.  

 

STOPIEŃ TRUDNOŚCI TRASY: 

Średnia. Wydzielenie i przygotowanie trasy oraz obsługę urządzeń pomiarowych 

przeprowadzać będą osoby (specjaliści) z obsługi Stacji Narciarskiej „Czorsztyn-Ski”. 

 

ZGŁOSZENIA DO ZAWODÓW: 
Listy uczestników zawierające imię i nazwisko, PESEL oraz nazwę Oddziału należy przesłać 

na Karcie Zgłoszenia drogą pocztową, faksem bądź mailem na adres Sekretariatu 

 O/Kraków (podane w Zaproszeniu) w terminie do 17.02.2017 r. 

 

WARUNKI UCZESTNICTWA: 

- Prawo udziału w imprezie nabywają jedynie te osoby, które w ww. terminie zostały 

zgłoszone Organizatorowi i dokonały określonych w Zaproszeniu wpłat na konto: 

Oddział Krakowski. SEP 

PKO BP S.A.I O/Kraków Nr: 50 1020 2892 0000 5102 0230 9367 

- Organizator wystawi fakturę VAT za uiszczoną wpłatę udziału w kosztach organizacji 

imprezy (369 zł). 

- Dobry stan zdrowia. 



- Wszyscy uczestnicy zawodów zobowiązani są do przestrzegania regulaminu i przepisów 

zasad bezpieczeństwa oraz poleceń osób prowadzących zawody. 

 

KLASYFIKACJA: 

- Do punktacji indywidualnej zaliczany będzie łączny wynik obu przejazdów. 

- Do punktacji drużyny wchodzą wyniki 3 zawodników. 

- Planowana jest jedna punktacja dla zawodników (bez względu na wiek i płeć). 

- Celem uatrakcyjnienia zawodów drużyny i zawodnicy, którzy dwukrotnie 

w dotychczasowych MP SEP zajęli miejsca I do III, mogą być klasyfikowani oddzielnie 

jako grupa MISTRZÓW. 

- W przypadku dużej liczby zawodników dopuszcza się podział na kategorię wiekową 

i płeć. 

 

ORGANIZATORA ZAWODÓW reprezentują: 

Kierownik Zawodów:   Maria Zastawny 

Sędzia:     Jerzy Żurek 

Kierownik Biura Zawodów:  Zygmunt Salwiński 

 

PROGRAM ZAWODÓW: 

04.03.2017 (sobota) 

- 10.00-12.00 – rejestracja i odbiór numerów startowych dla zawodników w Biurze 

Zawodów  

- 12.30 – odprawa zawodników na miejscu startu 

- 13.00 – start zawodników wg kolejności otrzymanych numerów 

- 15.30 – przewidywane zakończenie zawodów 

- 17.30 – obiadokolacja  

- 18.30 – seminarium techniczne 

- 19.15 – ogłoszenie wyników i wręczenie zwycięzcom medali, pucharów i dyplomów 

- 20.00 – wieczór wspomnień „Przeżyjmy to jeszcze raz”. Zakończenie zawodów 

05.03.2016 (niedziela) 

- 08.00-10.00 – śniadanie 

- 09.00-15.00 – jazda na nartach (dla chętnych – po uprzednim zgłoszeniu Organizatorowi) 

 

NAGRODY: 

- od I do III miejsca w punktacji indywidualnej:   puchary 

- od I do III miejsca w punktacji indywidualnej:   puchary (grupa Mistrzów)  

- od I do III miejsca w punktacji drużynowej:  puchary 

- od I do III miejsca w punktacji drużynowej:  puchary (grupa Mistrzów)  

- od I do III miejsca w punktacji indywidualnej:  medale okolicznościowe 

- od I do VI miejsca w obu klasyfikacjach:  dyplomy 

- upominki:       w miarę wpłat sponsorów 

 

UWAGI KOŃCOWE: 

- Decyzje Sędziego są nieodwołalne. 

- Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora. 

- Organizator zawodów nie będzie tolerować udziału osób, których zachowanie wskazuje 

na spożycie alkoholu lub środków odurzających oraz niepodporządkowujących się 

poleceniom osób obsługujących zawody.  

 

SPRAWY ORGANIZACYJNE: 
- Uczestnik bierze udział w zawodach na własne ryzyko i odpowiedzialność. 

- Przed rozpoczęciem zawodów zgłoszeni zawodnicy otrzymają losowo przydzielony 

numer startowy. 



- Organizator ubezpiecza uczestników od NNW udziału w zawodach. 

- Dojazd uczestników i sprzęt (narty, kijki itp.) we własnym zakresie. 

- Ewentualne (ostateczne) zmiany składu drużyn w Biurze Zawodów – 04.03.2017 r. do 

godz. 10.15. 

- O wszelkich zmianach i ustaleniach zainteresowani będą powiadamiani. 

 

 W imieniu Organizatora 

Maria Zastawny 

 tel. 601 33 51 13 


