Puchar Polski w Snowboardcrossie
3 edycje : 14.01 – 21.01 – 5.02.2012
Komunikat Nr 2
Termin: 21.01.2012
Miejsce : „Kompleks Narciarski Słotwiny” w Krynicy-Zdroju
Organizator : Krynicki Klub Snowboardu
Kierownik zawodów: Piotr Biernat
Warunki uczestnictwa
W zawodach mogą wystartować kobiety i mężczyźni w kategoriach: dzieci (2002 i młodsze) młodzicy
(2001-1999) juniorzy młodsi (1998-1996) juniorzy (1995-1992) seniorzy (1991 i starsi).
Uczestnicy posiadający licencję PZS są zwolnieni z opłaty startowej.
Uczestnicy nie posiadający licencji PZS - opłata startowa 20zł.
Kaucja zwrotna za nr startowy 50zł / kluby 100zł .
Zawodnicy startują w kaskach ochronnych.
Zgłoszenia
Zgłoszenia klubowe na adres mailowy: gim1000@wp.pl do 20.01.2012 roku do godz. 15:00 według
wzoru / do pobrania pod adresem www.tkd.krynica.pl/wzorzgloszenia.htm Za zgłoszenie zawodnika
po terminie opłata dodatkowa 10zł.
Zgłoszenia indywidualne do dnia 20.01.2012 do godz. 15:00 mailowo, oraz w dniu zawodów do
godziny 8:45 w biurze zawodów.
Plan Minutowy:
8:00 do 8:45 zapisy „Bar pod stokiem”
9:00 do 9:45 trening
10:00 Start (od najmłodszych kategorii wiekowych)
Klasyfikacja końcowa na podstawie lepszego czasu z dwóch przejazdów. Prawo startu w drugim
przejeździe mają osoby, które ukończyły pierwszy przejazd.
Rozdanie dyplomów (za miejsca 1-3) 30 min po zakończeniu II przejazdu.
Punktacja do klasyfikacji generalnej PP
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W klasyfikacji generalnej liczyć się będzie suma punktów zdobyta we wszystkich edycjach PP. W
klasyfikacji generalnej zawodnicy otrzymują puchary za miejsce pierwsze, medale i dyplomy za

miejsca I-III.
Osoby, które nie wezmą udziału w dekoracji po trzeciej edycji PP trącą prawo do nagrody.
Kluby zgłaszające zawodników oraz zawodnicy indywidualnie startujący mają obowiązek ubezpieczyć
swój udział w zawodach od następstw nieszczęśliwych wypadków oraz posiadać aktualne badania
lekarskie (zawodnicy licencjonowani) lub złożyć oświadczenie o stanie zdrowia (zawodnicy bez
licencji).
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieszczęśliwe wypadki i zdarzenia losowe wynikłe w
trakcie udziału w zawodach.
We wszystkich sprawach nie ujętych w niniejszym regulaminie decyzja należy do organizatora.
Prawo do interpretacji niniejszego regulaminu ma organizator.

