XIV Zawody o Puchar Burmistrza Miasta Łaziska Górne w narciarstwie alpejskim
Istebna „Złoty Groń” – 15 stycznia 2022r.
REGULAMIN

1. ORGANIZATORZY:
 Burmistrz Miasta Łaziska Górne,
 Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Łaziskach Górnych,
2. CEL ZAWODÓW
 Celem zawodów jest popularyzacja aktywnego wypoczynku na nartach wśród
mieszkańców Miasta Łaziska Górne oraz integracja miłośników narciarstwa alpejskiego.
3. MIEJSCE I TERMIN ZAWODÓW
 Zawody odbędą się 15 stycznia 2022 r. na terenie Ośrodka Narciarskiego Złoty Groń
vw Istebnej w godz. 9.00 – 15.00
4. PROGRAM ZAWODÓW
 godz. 9.00 – 9.45 – weryfikacja zawodników
 godz. 10.00– oficjalne otwarcie zawodów
 godz. 10.30 – start pierwszego zawodnika
 ok. godz. 15.00 – zakończenie zawodów
5. KATEGORIE WIEKOWE
 Dziewczęta/chłopcy rocznik 2012 i młodsi–obowiązkowo kask
 Dziewczęta/chłopcy rocznik od 2011 do 2008 – obowiązkowo kask
 Dziewczęta/chłopcy rocznik od 2007 do 2004 – obowiązkowo kask
 Kobiety/mężczyźni rocznik od 2003 do 1987
 Kobiety/mężczyźni rocznik od 1986 do 1970
 Kobiety/mężczyźni rocznik 1969 i starsi
 Kobiety/mężczyźni
–
kategoria
OPEN
–
„NAJLEPSZY
WŚRÓD
NAJLEPSZYCH”(zwycięzcy wyłonieni z łącznej klasyfikacji – najlepsze łączne czasy
obu przejazdów).
Klasyfikacja do odpowiedniej kategorii następuje na podstawie roku urodzenia.
6. WARUNKI UCZESTNICTWA
 Prawo uczestnictwa mają tylko mieszkańcy Łazisk Górnych oraz pracownicy i emeryci
łaziskich zakładów pracy, którzy dokonali zgłoszenia na zawody do dnia 10.01.2022 r.,
opłacili wpisowe i podpisali oświadczenie stanowiące załącznik nr 1 lub nr 2 do
niniejszego regulaminu.
 Osoby niepełnoletnie znajdują się pod opieką rodziców lub pełnoletnich opiekunów.
7. ORGANIZATORZY ZAPEWNIAJĄ
 organizację zawodów (elektroniczny pomiar czasu, przygotowanie trasy, ustawienie
slalomu, obsługa GOPR i medyczna w trakcie zawodów, zabezpieczenie trasy, numery
startowe),
 puchary (I–III miejsce indywidualnie),
 dyplomy (I–III miejsce indywidualnie),
 nagrody rzeczowe,
 medale dla wszystkich dzieci startujących w kategoriach K1 i K2,



ubezpieczenie grupowe NW dla uczestników zawodów.
Uczestnik we własnym zakresie pokrywa koszty wszystkich zjazdów na stoku
narciarskim (karnety, bilety jednorazowe). Uczestnik otrzymuje zniżkę na karnet
narciarski za okazaniem numeru startowego.
8. SYSTEM ZAWODÓW
 Przewiduje się dwa przejazdy z pomiarem czasu dla każdego uczestnika. W przypadku
złych warunków pogodowych, śniegowych dopuszcza się możliwość jednego przejazdu.
 Uczestnicy startują z podziałem na KOBIETY i MĘŻCZYZN wg następującej kolejności:
Dziewczęta/chłopcy rocznik 2012 i młodsi –K1
Dziewczęta/chłopcy rocznik od 2011 do 2008– K2
Dziewczęta/chłopcy rocznik od 2007 do 2004 – K3
Kobiety/mężczyźni rocznik 1969 i starsi – K6
Kobiety/mężczyźni rocznik od 1986 do 1970 – K5
Kobiety/mężczyźni rocznik od 2003 do 1987 – K4
 W przypadku gdy do jednej kategorii zgłosi się mniej niż 3 uczestników, dopuszcza się
połączenie z inną kategorią.
 O kolejności startu w ramach danej kategorii wiekowej decyduje kolejność zapisów.
 O kolejności na mecie decyduje najlepszy łączny czas dwóch przejazdów (lub pojedynczy
wynik przy jednym przejeździe) w danej kategorii wiekowej. W przypadku takich samych
czasów łącznych o kolejności miejsc decyduje wynik lepszy jednego z przejazdów.
9. WPISOWE
 Odpłatność za udział w zawodach wynosi:
- dzieci i młodzież do 18 lat – 10 zł/osoba
- osoby powyżej 18 lat – 20 zł/osoba
10. ZAPISY I WPŁATY
 Zapisy są dokonywanedo poniedziałku 10stycznia 2022 r.do godziny 15.00 osobiście w
sekretariacie MOSiR-u ul. Ogrodowa 50, telefonicznie 32/2211138lub poprzez e-mail:
sekretariat@mosir.laziska.pl, podając imię i nazwisko zawodnika, datę urodzenia oraz nr
telefonu. Obowiązuje limit miejsc: 100.
 Wpłaty za udział w zawodach należy dokonać do 13.01.2022 r. – osobiście w kasie
MOSiR-u (ul. Ogrodowa 50, kasa czynna do godziny 15:00) lub przelewem na rachunek
bankowy MOSiR-u w Mikołowskim Banku Spółdzielczym nr 83 8436 0003 0000 0026
5895 0001 (w tytule przelewu: „Zawody narciarskie” oraz imiona i nazwiska
uczestników).
 Rezygnacja z udziału w zawodach z przyczyn niezależnych od organizatorów nie
powoduje zwrotu wpisowego, z wyjątkiem sytuacji opisanej w pkt. 15 regulaminu.
11. NAGRODY, PUCHARY
 Wszystkie dzieci rocznik 2012 i młodsze oraz 2011-2008(K1 i K2) otrzymują pamiątkowe
medale.
 Zdobywcy I–III miejsca w każdej kategorii otrzymują puchary, dyplomy i nagrody
rzeczowe.
 Przyznane zostaną również Puchary Burmistrza dla „NAJLEPSZEGO WŚRÓD
NAJLEPSZYCH” (najlepszy łączny wynik z podziałem na kategorie kobiet i mężczyzn)
oraz Puchar Dyrektora MOSiR-u dla najmłodszego i najstarszego uczestnika zawodów.

12. PRZEPISY DYSCYPLINARNE
 Zawodnicy, którzy nie przestrzegają regulaminu zawodów mogą zostać przez
Organizatorów wykluczeni z przejazdów w zawodach.
 Powtórzenie przejazdu może nastąpić tylko w przypadku nie zadziałania, zablokowania
systemu pomiaru czasu lub niewłaściwego startu (poruszenie urządzenia startowego przed
sygnałem startowym).
 „Wypadnięcie” z trasy zjazdu nie stanowi powodu do powtórzenia przejazdu, chyba że
wynikało to z sytuacji na trasie (np. osoby niepowołane na trasie przejazdu, niewidoczne
oznaczenie trasy).
 Zawodnicy w wieku do 18 lat (K1, K2 i K3) startują obowiązkowo w kasku ochronnym.
13. DOJAZD NA ZAWODY
 Uczestnicy dojeżdżają na zawody we własnym zakresie
14. POZOSTAŁE PRZEPISY
 Zawodnicy pokrywają koszty karnetów i posiadają własny sprzęt narciarski.
 Organizatorzy nie odpowiadają za wypadki zaistniałe i zawinione przez uczestników
zawodów oraz za rzeczy zgubione lub skradzione w czasie zawodów.
 Sprawy sporne i nieujęte w wyżej wymienionych punktach regulaminu rozstrzygają
Organizatorzy.
15. ODWOŁANIE ZAWODÓW
 Warunkiem przeprowadzenia zawodów są odpowiednie (dla zachowania bezpieczeństwa)
warunki śniegowe.
 Decyzję o odwołaniu zawodów podejmują organizatorzy w porozumieniu z Kompleksem
Złoty Groń Istebna.
 Dla bezpieczeństwa zawodników organizatorzy zastrzegają sobie możliwość (w każdym
czasie) odwołania zawodów o czym poinformują telefonicznie, mailowo oraz na stronie
internetowej www.laziska.pl i www.mosir.laziska.pl.
16. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
 Administratorem danych osobowych uczestników XIV Zawodów o Puchar Burmistrza
Miasta Łaziska Górnew narciarstwie alpejskim jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
w Łaziskach Górnych, ul. Ogrodowa 50, 43-170 Łaziska Górne; NIP: 6351791846,
REGON: 241049933 zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych
osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L119 z 04.05.2016). Kontakt
z Inspektorem Ochrony Danych – iod@mosir.laziska.pl. Pełna informacja dotycząca
przetwarzania danych osobowych znajduje się na http://bip.laziska.pl/informacjadotyczaca-przetwarzania-danych-osobowych-w-mosir.
 Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia
27 kwietnia 2016 r. każdy uczestnik XIV Zawodów o Puchar Burmistrza Miasta Łaziska
Górnew narciarstwie alpejskimwyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych,
wizerunkowych do celów kontaktowych oraz budowania pozytywnego wizerunku
Administratora w przestrzeni publicznej i w mediach.

Burmistrz Miasta Łaziska Górne
Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji

Załącznik nr 1

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA

1. Oświadczam, że zapoznałem/am się z regulaminem i w pełni go akceptuję.
2. Oświadczam, że nie mam żadnych przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w XIV Zawodach
o Puchar Burmistrza Miasta Łaziska Górne w narciarstwie alpejskimIstebna „Złoty Groń”
organizowanych 15 stycznia 2022 r.
3. W zawodach uczestniczę na własną odpowiedzialność, a w razie poniesienia jakiegokolwiek
uszczerbku na zdrowiu podczas zawodów, nie będę wnosił/a żadnych roszczeń i dochodził/a
odszkodowania od Organizatorów.

Data……………………………

podpis uczestnika…………………………………………..

Załącznik nr 2

OŚWIADCZENIE RODZICA LUB OPIEKUNA PRAWNEGO

1. Oświadczam, że zapoznałem/am się z regulaminem i w pełni go akceptuję.
2. Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w XIV Zawodach o Puchar Burmistrza Miasta Łaziska
Górne w narciarstwie alpejskim Istebna „Złoty Groń” organizowanych 15 stycznia 2022 r.
3. Oświadczam, że u mojego dziecka nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w zawodach.
4. W zawodach dziecko uczestniczy na moją odpowiedzialność, a w razie poniesienia

jakiegokolwiek uszczerbku na zdrowiu podczas zawodów, nie będę wnosił/a żadnych roszczeń i
dochodził/a odszkodowania od Organizatorów.

Data……………………………

podpis rodzica/opiekuna…………………………………………..

