
Regulamin 

1. Nazwa imprezy

                                           X PUCHAR RYMARZA 

      zawody w slalomie gigancie dla narciarzy i snowboardzistów

2.Termin, miejsce i cel

10-11 marca 2012 r., JUGÓW PARK na Przełęczy Jugowskiej w Górach Sowich

   - wyciąg na stoku Rymarz,

Celem organizowanych zawodów jest popularyzacja narciarstwa zjazdowego.

3. Organizator

AFFLO Sp. z o. o. z/s w Bielawie, ul. Piastowska 23,

4. Grupy wiekowe, konkurencje dla narciarzy i snowboardzistów

10.03.2012
Narciarstwo

Kobiety Grupa I / 17 – 50 lat (1995 - 1962)

Kobiety Grupa II / 51 lat + (1961 - …)

Mężczyźni Grupa I / 17 – 50 lat (1995 – 1962)

Mężczyźni Grupa II / 51 lat + (1961 – …)

Snowboard

Kobiety – bez ograniczeń wiekowych

Mężczyźni – bez ograniczeń wiekowych

11.03.2012
Narciarstwo

Dziewczęta Grupa I / 8-10 lat (2002-2004)

Dziewczęta Grupa II / 11-13 lat (1999-2001)

Dziewczęta Grupa III / 14-16 lat (1996-1998)

Chłopcy Grupa I / 8-10 lat (2002-2004)

Chłopcy Grupa II / 11-13 lat (1999-2001)

Chłopcy Grupa III / 14-16 lat (1996-1998)



5. Program zawodów

• W  dniu  10  marca  2012  rozpoczęcie  zawodów  nastąpi  o  godz.  10:00  

Rozegrane  zostaną  zawody  narciarskie  kobiet  i  mężczyzn.

 Po  przerwie  technicznej  trwającej  ok.  1h  przeprowadzone  zostaną  zawody  w 

konkurencji Snowboard. 

• W  dniu  11  marca  2012  rozpoczęcie  zawodów  nastąpi  o  godz.  10:00.  

Rozegrane zostaną zawody narciarskie chłopców i dziewcząt. Czas trwania zawodów 

uzależniony  jest  od  liczby  uczestników.  Przewiduje  się,  że  ogłoszenie  wyników, 

wręczenie nagród i  zakończenie imprezy nastąpi 10.03.2012 o godzinie  13.00 oraz 

11.03.2012 o godzinie 13.00

6. Warunki uczestnictwa

Zgłoszenia przyjmowane są:

• drogą internetową pod adresem info@bukowachata.pl, info@palacbielawa.pl  

• pod nr fax. 074 / 660 45 57

• osobiście w Pałacu Bielawa: ul. Piastowska 23 

do dnia 09.03.2012 r. do godziny 14.00

Biuro zawodów, zlokalizowane w Bukowej Chacie, będzie czynne 10.03 i 11.03 od godziny 

8:30.  W  zawodach  może  startować  osoba,  która  wniesie  opłatę  startową  przy  odbiorze 

numeru startowego, w wysokości 15 zł na dzień 10.03. oraz 10 zł na dzień 11.03. Wszyscy 

zawodnicy  muszą  obowiązkowo  startować  w  kaskach  ochronnych  pod  rygorem 

niedopuszczenia  do  udziału  w  zawodach.  Opłata  startowa  nie  obejmuje  przejazdów 

wyciągiem. Karnety na wyciąg do nabycia w kasie.

Zgłoszenie  powinno  zawierać:  imię,  nazwisko  zawodnika,  datę  urodzenia,  miejsce 

zamieszkania.

mailto:info@bukowachata.pl
mailto:info@palacbielawa.pl


7.Postanowienia końcowe

Organizator zaleca ubezpieczenie się od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków. Organizator 

nie  ponosi  odpowiedzialności  za  ewentualne  zdarzenia  losowe  w  trakcie  trwania 

zawodów.

Zawody odbywać się będą zgodnie z N R S (narciarski regulamin sportowy).

Kwestie sporne rozstrzyga sędzia główny w porozumieniu z organizatorem do 0.5 godziny po 

zakończeniu konkurencji.

8. Nagrody

Za zajęcie trzech pierwszych miejsc w każdej z kategorii przewidziane są medale, dyplomy 

oraz drobne upominki od sponsorów.

PUCHAR RYMARZA otrzyma kobieta i mężczyzna, z najlepszym osiągniętym czasem 

przejazdu.
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