
 

 
 

PROGRAM  SZCZEGÓŁOWY 

18.02 PIĄTEK  

11:00 – 19:00 możliwość odbioru numerów startowych - biuro szkoły narciarskiej STRAMA 

15:00 – 16:00 trening  ski cross pod okiem instruktorów STRAMA dla NARTY REKREACJA  trasa PI i PV 

16:00 – 17:00 trening  ski cross pod okiem trenerów  klubowych dla NARTY KLUB trasa PI 

17:00 – 18:00 trening slalomu dla SNOWBOARD – trasa PV 

19.02 SOBOTA NARTY  

08:30 – 09:30 odbiór nr startowych dla kategorii NARTY - biuro szkoły narciarskiej STRAMA 

09:00 – 09:30 możliwość treningu dla kategorii KLUB – trasa PI 

09:30 – 09:45 OFICJALNE OTWARCIE X PUCHARU, PRZYJAZD MISIA STRAMUSIA 

09:45 - 10:10 oglądanie trasy dla kategorii KLUB w towarzystwie trenerów klubowych  

09:45 – 09:55 tworzenie grup wg roczników dla kategorii REKREACJA – stanowiska będą oznaczone 

10:00 – 10:25 oglądanie trasy dla kategorii REKREACJA w towarzystwie instruktorów STRAMA  

– dzieci z kategorii REKREACJA pozostają po opieką instruktorów od momentu przydzielania do grupy , 

przez czas oglądania trasy, treningu i startu  

10:30 START kategorii KLUB od rocznika 2018 i młodsze  – trasa PI  

10:30 START kategorii REKREACJA od rocznika 2018 i młodsze – trasa PV 

10:50 START kategorii REKREACJA od rocznika 2014 – trasa PI 

Dzieci startują wg roczników od najmłodszych do najstarszych  

ORGANIZACJA po starcie: 

- po zakończeniu przejazdu  dziecko oczekuje z instruktorem STRAMA na mecie 

- po przejechaniu całego rocznika wszyscy otrzymują medal i nagrodę za udział  

- robimy grupowe zdjęcie z Misiem Stramusiem 

- dzieci oddają numery startowe i przechodzą  po opiekę Rodziców 

 

Wszyscy mają możliwość skorzystania z wielu atrakcji towarzyszących zawodom  

 



 

 
 

 

19.02 SOBOTA SNOWBOARD  

09:30 – 09:45 OFICJALNE OTWARCIE X PUCHARU, PRZYJAZD MISIA STRAMUSIA 

10:30 – 11:45 odbiór nr startowych dla kategorii SNOWBOARD - biuro szkoły narciarskiej STRAMA 

11:45 – 12:00 oglądanie trasy SNOWBOARD w towarzystwie instruktorów 

12:00  START kategorii SNOWBOARD od rocznika 2018 i młodsze – trasa PV  

ZAWODNICY mają możliwość startu w dowolnej kolejności od 12:00 do 13:00 

- po przejechaniu mety dziecko przechodzi pod opiekę rodziców  

13:00 Koniec zawodów dla kategorii SNOWBOARD 

13:00 Rozdanie medali i nagród za udział , wspólne zdjęcie i oddanie numerów startowych – w strefie mety 

zawodów 

19.02 SOBOTA PUCHAR RODZINNY 

10:30 – 11:45 zgłoszenia i odbiór numerów dla PUCHARU RODZINNEGO - biuro szkoły narciarskiej STRAMA 

12:00  START kategorii SNOWBOARD od rocznika 2018 i młodsze – trasa PV  

ZAWODNICY mają możliwość startu w dowolnej kolejności od 12:00 do 13:00 

13:00 Koniec zawodów PUCHAR RODZINNY 

13:30 DEKORACJE ZWYCIĘZCÓW 

13:30 UROCZYSTE ZAKOŃCZENIE rozdanie pucharów i dekoracje zwycięzców za miejsca I-III w kategoriach 

wiekowych z podziałem na dziewczynki i chłopców 

KOLEJNOŚĆ DEKORACJI: 

13:30 KLUB NARTY od najmłodszych roczników 

13:45 REKREACJA NARTY od najmłodszych roczników 

14:10 SNOWBOARD 

14:20 PUCHAR RODZINNY 



 

 
 

 

14:30 LOSOWANIE NAGRÓD SPOŚRÓD UCZESTNIKÓW 

WSZYSTKICH KONKURENCJI 

 W losowaniu wezmą udział numery ze wszystkich konkurencji:  narty, snowboard , puchar rodzinny. 

 W przypadku wylosowania nagrody zawodnik musi odebrać ją osobiście.  

 Nieobecność powoduje wszczęcie powtórnego losowania 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Pakiet startowy zawiera : 

 start w zawodach 

 nagrody za udział 

 poczęstunek w karczmie Nosal – voucher odbieramy wraz z numerem startowym 

 udział w atrakcjach towarzyszących 

 udział w losowaniu atrakcyjnych nagród 

Pakiet startowy nie zawiera przejazdów wyciągami .  

Na potrzeby pucharu i startu w zawodach polecamy „kartę zawody” . Karta ważna jest 3 godziny od 

pierwszego przejścia przez bramki. Kartę należy zakupić w kasie wyciągów. 

 

 


