RODZINNY PUCHAR
MISIA STRAMUSIA 2020
ORGANIZATOR I CEL ZAWODÓW
Organizatorem Rodzinnego Pucharu Misia Stramusia jest Szkoła Narciarska i Snowboardowa
Strama. Celem zawodów jest popularyzacja rodzinnego wypoczynku na nartach i
snowboardzie.
WARUNKI UDZIAŁU W ZAWODACH
W zawodach może wystartować 2-osobowy zespół złożony z 1 dziecka do 14 roku życia i 1
Rodzica. Dziecko może startować na nartach lub snowboardzie, rodzic może startować tylko na
rakietach śnieżnych. Rakiety zapewnia organizator biegu.
Rywalizacja zespołowa odbywa się na specjalnie wyznaczonym torze. Rodzic poprzez
uruchomienie bata startowego rozpoczyna zawody biegnąc po slalomie z kijkami na rakietach
śnieżnych. Dobiegając do wyznaczonego miejsca poprzez dotknięcie ręką dziecka w dowolnym
miejscu daje sygnał do startu dziecka . Dziecko pokonuje krótki odcinek do mety jadąc na nartach
lub snowboardzie. W momencie przejechania mety czas automatycznie się zatrzymuje.
Wynik zespołu rodzinnego będzie stanowić czas uzyskany we wspólnej rywalizacji dziecka
(chłopca lub dziewczynki) i rodzica
Aby czas rodzinnego zespołu został zaliczony do klasyfikacji przejazd i bieg muszą zostać
wykonane samodzielne i wyznaczonym torem. W zawodach zwycięża zespół rodzinny, który
prawidłowo pokonując wyznaczone tory uzyskuje najlepszy czas w danej kategorii wiekowej.
Każdy może wystartować w zawodach tylko jeden raz. Powtarzanie przejazdu/biegu jest możliwe
tylko i wyłącznie w sytuacji, w której z powodów technicznych zawinił organizator. Czas zostanie
zapisany na tablicy wyników.
UWAGA: ISTNIEJE OBOWIĄZEK POSIADANIA KASKU dla dzieci

ZGŁOSZENIA
Zgłoszeń można dokonywać osobiście w dniu zawodów tj. 15.02 (sobota) od godziny 11:00
do 12:30 w namiocie Szkoły STRAMA.
UWAGA:

1. Ilość startujących jest limitowana.
2. Podczas zgłoszenia wymagane jest podanie prawidłowej daty urodzenia dziecka
(nieprawidłowa data urodzenia, a w konsekwencji nieprawidłowe zakwalifikowanie do rodzinnej
kategorii wiekowej będzie skutkować dyskwalifikacją)
NUMERY STARTOWE – wydawanie i odbiór po zawodach
Numery startowe będą wydawane w momencie zgłoszenia i odbierane od zawodników na mecie
po zakończeniu przejazdu. Każdy zawodnik musi posiadać numer startowy.

Rodzinny Puchar Misia Stramusia 2020
c.d.

OPŁATA STARTOWA – 30zł / rodzina 2 osoby
Opłata startowa zawiera:
- udział w zawodach i wypożyczenie rakiet śnieżnych
- udział w losowaniu nagród – dodatkowa szansa na wylosowanie cennych nagród IX Pucharu
Misia Stramusia
Opłata startowa nie zawiera: karnetu na wyciągi.

ROZPOCZĘCIE ZAWODÓW – GODZINA STARTU I ZAKOŃCZENIA
Start: 12:30. Zakończenie zawodów: 14:00 . Kolejność startu w godzinach 12:30-14:00 jest
dowolna.
KATEGORIE WIEKOWE I ZASADY PRZYDZIELANIA DO GRUP
Zawody Rodzinnego Pucharu Misia Stramusia organizowane są dla rodziców i dzieci w wieku od 4
do 14 lat w 4 kategoriach wiekowych. Kolejność startu jest dowolna. Klasyfikacja odbywa się wg
wieku dzieci w 4 kategoriach wiekowych.
Kategoria I rodzic + dziecko 2016 i młodsze
Kategoria II rodzic + dziecko 2014-2015
Kategoria III rodzic + dziecko 2012-2013
Kategoria IV rodzic + dziecko 2009-2011
Kategoria V rodzic + dziecko 2006-2008
DYSKWALIFIKACJE
Zespół może zostać zdyskwalifikowany z następujących powodów :
- błędnie podana data urodzenia co powoduje nieprawidłowe przydzielenie do grupy
- błędnie pokonany wyznaczony tor
KLASYFIKACJA I NAGRODY
Za pierwsze trzy miejsca zespołu rodzinnego w 5 kategoriach zostaną rozdane puchary, dyplomy
oraz nagrody rzeczowe.
Na koniec zawodów wśród wszystkich uczestników startujących w zawodach zostaną
rozlosowane wartościowe nagrody rzeczowe.
Ogłoszenie wyników, dekoracja zwycięzców i losowanie nagród odbędzie się w dniu w dniu 15.02
(sobota) o godzinie 15:00 w Centrum Szkoleń Narciarskich Nosal na scenie głównej. Wylosowana
nagroda może zostać przyznana tylko i wyłącznie osobie obecnej podczas losowania.
Nieobecność po 10 sek. oczekiwania powoduje ponowne losowanie nagrody.
UBEZPIECZENIE I ODPOWIEDZIALNOŚĆ
Wszystkie dzieci muszą znajdować się pod opieką rodziców lub opiekunów. Start w zawodach
odbywa się na odpowiedzialność rodziców i opiekunów. Organizator posiada ubezpieczenie OC.
Ubezpieczenie uczestnika od NNW jest dobrowolne i znajduje się w gestii rodzica lub opiekuna.
REKLAMACJE I PROTESTY DOTYCZĄCE WYNIKU
Istnieje możliwość składania uzasadnionych reklamacji i protestów. Protest powinien być złożony
na piśmie nie później niż 15 min po zakończeniu zawodów w biurze zawodów.
Opłata za rozpatrzenie protestu wynosi 50 zł

