I DZIECIĘCE ZAWODY SANECZKOWE
O PUCHAR WÓJTA GMINY ZAKRZÓWEK
Zakrzówek 2013

REGULAMIN
I. ORGANIZATOR
1. Wójt Gminy Zakrzówek Grzegorz Lemiecha.
2. Gminny Dom Kultury i Gminna Biblioteka Publiczna w Zakrzówku
ul. Żeromskiego 24 B, 23-213 Zakrzówek (81) 82-53-849
II. CEL ZAWODÓW
1. Popularyzacja aktywnego spędzania wolnego czasu.
2. Wyłonienie najlepszego młodego saneczkarza.
3. Integracja społeczności lokalnej.
4. Krzewienie sportowego trybu życia w duchu zasad Fair Play.
III. TERMIN I MIEJSCE ZAWODÓW
1. 16 lutego 2013 r. – stok narciarski w Sulowie.
2. Rozpoczęcie zawodów – godz. 09:00.
3. Zapisy:
▪ drogą mailową: gdk@zakrzowek.gmina.pl,
▪ w dniu zawodów na stoku narciarskim w Sulowie
IV. TERMINARZ
1. 16.02.2013 r., 8:30-8:45 – zapisy.
2. 16.02.2013 r., 9:00 – uroczyste otwarcie zawodów.
3. 16.02.2013 r., 9:10-10:30 – zjazdy.
4. 16.02.2013 r., 10:30-11:00 – zakończenie zawodów.
V. UCZESTNICY
1. W zawodach uczestniczą dzieci z terenu Gminy Zakrzówek.
2. Zawody odbywają się w trzech kategoriach wiekowych:
▪ Juniorzy, dzieci w wieku przedszkolnym (do 6 roku życia),
▪ Młodsi od I do III klasy Szkoły Podstawowej (od 7 do 9 roku życia),
▪ Klasy IV–VI Szkoły Podstawowej (od 10 do 13 roku życia),
3. Udział w zawodach możliwy jest jedynie za pisemną zgodą opiekuna dostarczoną
Organizatorowi przed rozpoczęciem zawodów
4. Dzieci w wieku od 0 do 6 lat mogą brać udział w zawodach jedynie pod opieką
pełnoletniego opiekuna, który będzie towarzyszył dziecku podczas zjazdów.
5. Lista zawodników zostaje zamknięta o godzinie 9:50 w dniu 16.01.2013r.
6. Organizator zastrzega sobie możliwość wykluczenia z zawodów uczestników, którzy będą
zachowywać się w sposób niewłaściwy, narażając bezpieczeństwo własne lub innych
zawodników, jak również nie będą przestrzegać obowiązującego Regulaminu.
7. Maksymalny wiek zawodników uczestniczących w zawodach wynosi 13 lat (decyduje rok
urodzenia).

VI. ZASADY PRZEPROWADZENIA ZAWODÓW
1. W zawodach punktowana jest długość zjazdu liczona od linii startu.
2. Każdy z zawodników wykonuje 1 zjazd.
3. Zjazdy odbywają się w poszczególnych kategoriach wiekowych.
4. Trzy najdłuższe zjazdy w poszczególnej kategoriach są punktowane.
5. Decyzje sędziów są nieodwołalne.
VII. PUNKTACJA
1. W każdej kategorii wiekowej, po wykonaniu przez wszystkich jej uczestników zjazdu,
przyznaje się następujące punkty:
▪ 3 pkt. – najdłuższy zjazd,
▪ 2 pkt. – drugi zjazd pod względem długości,
▪ 1 pkt – trzeci zjazd pod względem długości.
2. Punkty z trzech regulaminowych zjazdów sumują się.
3. Przy zebraniu równej ilości punktów Organizator przewiduje zjazd dodatkowy.
VIII. NAGRODY
1. W grupach wiekowych:
▪ Juniorzy dzieci w wieku przedszkolnym – dyplomy.
▪ Młodsi od I do III klasy Szkoły Podstawowej – dyplomy.
▪ Klasy IV-VI Szkoły Podstawowej – dyplomy.
2. Organizator zastrzega sobie w zależności od okoliczności możliwość wprowadzenia zmian
w zasadach podziału kategorii i nagród.
Zapraszamy do udziału!

