
REGULAMIN I OTWARTYCH MISTRZOSTW W NARCIARSTWIE 

ZJAZDOWYM O PUCHAR CHKG 

 

które odbędą się w sobotę 21.01.2017r na chodzieskim stoku narciarskim 

o godzinie 9:00 start 

zapisy 8:00 – 8:50 – biuro na stoku 

 

 

I. ORGANIZATOR – Chodzieski Klub Gospodarczy www.chkg.pl oraz PRZYGODA Chodzież 

 

II. Cel zawodów – popularyzacja narciarstwa zjazdowego, integracja poprzez współzawodnictwo. 

 

III. Konkurencja – zjazd między tyczkami, do klasyfikacji końcowej liczy się suma czasów dwóch 

zjazdów. Każdy z uczestników ma prawo zjazdu dwa razy. W wyjątkowej sytuacji sędzia główny 

może pozwolić powtórzyć zjazd – dotyczyć będzie szkół podstawowych. 

Zawodnik który zjedzie tylko jeden przejazd, zostanie sklasyfikowany, dodając mu najgorszy czas 

najwolniejszego zawodnika + 10sekund. 

Pominięcie tyczki skutkować będzie dodaniem 5s do czasu  końcowego.  

 

IV. Kategorie: 

 

– szkoły podstawowe – dziewczynki, chłopcy 

– szkoły gimnazjalne – dziewczynki, chłopcy 

– open – kobiet, mężczyzn 

– najszybszy dziadek, najszybsza babcia 

 

Warunkiem uczestnictwa w kategorii „najszybszy dziadek/babcia” jest okazanie zdjęcia z wnukiem. 

 

 

V. Pomiar czasu – ręczny. 

 

VI. Nagrody: Puchary dla pierwszych trzech zawodników w każdej z kategorii. Posiłek 

regeneracyjny dla każdego startującego.  

 

VII. Warunkiem uczestnictwa jest wypełnienie oświadczenia stanowiącego załącznik nr 1 do 

regulaminu.  

 

VIII. Postanowienia końcowe:  

Każdy z uczestników powinien wyposażyć się w karnet narciarski. Obowiązkiem każdego 

uczestnika jest posiadanie KASKU!! 

Zawody mają charakter zabawowy. W sytuacjach spornych rozstrzygać będzie sędzia główny.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.chkg.pl/


Załącznik nr 1 

 
OŚWIADCZENIE 

 UCZESTNIKA ZAWODÓW lub RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO (w przypadku osób poniżej 18r.ż) 
 

imię i nazwisko uczestnika zawodów …………………………………………….…………..………………………………..  

data urodzenia uczestnika zawodów ………………………………………………….………………………………………..  

miejscowość zamieszkania uczestnika zawodów ………………………….…………………..………………………………..  

imię i nazwisko rodzica lub opiekuna prawnego (dot. os. niepełnoletnich)……………………………………….…………… 

seria, numer i rodzaj dokumentu ze zdjęciem potwierdzającego tożsamość ….………..…….………………………………..  

nr tel uczestnika bądź rodzica w przypadku uczestnika poniżej 18 r.ż………………………………………………………… 

 

 

Oświadczam, że obecny stan zdrowia pozwala na wzięcie udziału w zawodach sportowych organizowanych przez Chodzieski Klub 

Gospodarczy, które odbędą się w dniu 21 stycznia 2017 pod nazwą I Otwarte Mistrzostwa w Narciarstwie Zjazdowym o Puchar 

Chodzieskiego Klubu Gospodarczego oraz że startuję w nich dobrowolnie i na własną odpowiedzialność.  

Jednocześnie oświadczam, że zapoznałam/zapoznałem się z treścią regulaminów zawodów i obiektów, na których one się odbędą i w 

pełni akceptuję zapisy w nich zawarte.  

………………………………………..……………………….  

Data i czytelny podpis  

 

Wyrażam zgodzę na udział mojego dziecka w I Otwartych Mistrzostwach w Narciarstwie Zjazdowym o Puchar Chodzieskiego Klu-

bu Gospodarczego. 

(dot. osób niepełnoletnich) 

 

 ……………………………………..……………………….  

Data i czytelny podpis  

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. 

(Dz.U.2014.1182) zawartych w powyższym oświadczeniu oraz wykorzystania wizerunku przez Chodzieski Klub Gospodarczy w 

celu promocji i upowszechniania sportu oraz kultury fizycznej, w tym publikacji wyników, zdjęć i sprawozdań z zawodów w prasie, 

na stronach internetowych i w informatorach branżowych.  

..……………………………………………..……………………….  

Data i czytelny podpis  

Informujemy, że Administratorem Państwa danych osobowych będzie Chodzieski Klub Gospodarczy  ul. Dworcowa 1 64-800 

Chodzież 


