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Zawody narciarskie Śląskiej Okręgowej Izby 
Inżynierów Budownictwa 

Regulamin 2018 

Organizator : Śląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa 

Cel zawodów : Popularyzacja i upowszechnienie aktywnego wypoczynku na nartach, integracja środowiska 

narciarskiego oraz podnoszenie poziomu narciarstwa zjazdowego. 

Termin i miejsce zawodów : 27 stycznia 2018 r. – Szczyrk (Skrzyczne – Doliny). 

*Termin zawodów może ulec zmianie w wypadku niesprzyjających warunków śniegowych. 

Termin rezerwowy: 11 lutego 2018 r. – Szczyrk (Skrzyczne – Doliny) 

Warunki uczestnictwa: Uczestnikami zawodów mogą być członkowie ŚlOIIB oraz najbliższa rodzina (I stopień 

pokrewieństwa).  

Osoby niepełnoletnie mogą startować pod opieką i na odpowiedzialność opiekunów. 

Grupy wiekowe: 

1) Dzieci i młodzież: 

a) grupa 0 – do lat 12 (ur. do 2006), 

b) grupa I – 13-18 lat (2005-2000), 

2) Kobiety: 

a) grupa II – od 19 lat (ur. od 1999 r.), 

3) Mężczyźni: 

a) grupa III – 19-45 lat (1999-1973), 

b) grupa IV – 46-65 lat (1972-1953), 

c) grupa V – od 66 lat (ur. od 1952 r. i wcześniej). 

W przypadku startu mniej niż 6 zawodników w którejkolwiek z grup dopuszcza się możliwość łączenia grup 

wiekowych. 

Zgłoszenia : 

 telefonicznie: 33 8100474 

 e-mailowo: ptbielsko@slk.piib.org.pl 

Należy podać: PESEL, adres, nr SLK, nr telefonu, dla członków rodzin – stopień pokrewieństwa. 

Opłata startowa : 

 członek Izby – 20 zł/osoba, 

 pozostałe osoby – 30 zł/osoba, 

 dzieci do lat 12 są zwolnione z opłat. 

Opłata startowa nie obejmuje biletów/karnetów na korzystanie z wyciągu narciarskiego. 
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Sposób przeprowadzenia zawodów: 

 Zgodnie z Narciarskim Regulaminem Sportowym. Odbędą się dwa przejazdy slalomu giganta po tej samej 

trasie. W niesprzyjających warunkach śniegowych odbędzie się jeden przejazd. 

 Kolejność startu: dzieci, kobiety, mężczyźni od grupy najstarszej wiekowo do najmłodszej. 

Harmonogram godzinowy zawodów : 

 9.30 – 10.30 – wydawanie numerów startowych, opłaty – bar „U Józka” (dolna część Dolin), 

 9.45 – 10.45 – oglądanie trasy (ześlizgiem obok bramek); dopuszczony jeden przejazd treningowy 

(z założonym numerem startowym), jeżeli warunki śniegowe na to pozwolą, 

 11.00 – rozpoczęcie I przejazdu, 

 ok. 13.30 – zakończenie zawodów – bar „U Józka” (dolna część Dolin). 

Wyniki : W grupach wiekowych zostanie ustalona kolejność miejsc wg lepszego czasu przejazdu. Miejsca na 

podium wyłącznie dla członków Izby (nie dotyczy kategorii dzieci i młodzieży). 

Świadczenia : Uczestnik zawodów otrzyma bon na gorący posiłek. 

Organizatorzy zapewniają ubezpieczenie NNW. 

Interpretacja regulaminu : prawo interpretacji niniejszego regulaminu przysługuje organizatorowi zawodów. 

 

 

Zastępca Przewodniczącego Rady ŚlOIIB 

               Józef Kluska 


