
REGULAMIN  XXXV  OTWARTYCH    ZAWODÓW 

NARCIARSKICH    O  PUCHAR  PRZECHODNI                

ZWIĄZKU  PODHALAN  2018 
 

Charakter i cel zawodów 

Impreza sportowo – rekreacyjno - folklorystyczna 

Popularyzacja narciarstwa wśród członków Związku Podhalan 

Motywacja do uprawiania sportu w każdym wieku 

 

Organizatorzy  zawodów 

Związek Podhalan  Oddział w Nowym Targu 

Wyciąg narciarski „ZADZIAŁ” 

-  Komisja Sędziowska PZN  w Nowym Targu 

 

Termin zawodów :    18  luty 2018   (niedziela) 

 

Miejsce  zawodów:   Nowy Targ -  Kowaniec -  wyciąg narciarski   „ZADZIAŁ” 

 

Konkurencje:  slalom gigant (jeden przejazd) 

 

Uczestnictwo:  IMPREZA  OTWARTA.  Ze względu na kulturalno-folklorystyczny 

charakter imprezy w  zawodach mogą brać udział  wyłącznie zawodnicy  w 

regulaminowym  stroju  góralskim.   

 

   Obowiązujący  zawodników (minimalny) strój  góralski to: 

                  - dla kobiet: góralska spódnica, serdak lub góralski sweter, chusta góralska 

                  - dla mężczyzn:  góralskie portki,  serdak lub sweter góralski     

 

 Uwaga  !!!  Zawodnicy bez w/w stroju góralskiego nie będą sklasyfikowani. 

 
               Wpisowe   20 zł  -    płatne  przy odbiorze  numeru startowego. 

 

Zgłoszenia :  do dnia 15.02.2018 -   mailowo lub telefonicznie : 

                     - Związek Podhalan Oddział w Nowym Targu 

                       Ewa Garbacz   (sekretarz  Oddz. Nowy Targ)  

                        tel 507 172 504  e-mail:  ewkamie@gmail.com 

                       Wojtek Groń  -  wice prezes Oddz. Nowy Targ 

                       Tel. 603 652 447  e-mali:  gronwojtek@gmail.com  

                                                    

 

    W zgłoszeniu należy podać:  Nazwisko i Imię , rok urodzenia, konkurencję :slalom (S),   

oraz  miejscowość Oddziału Związku Podhalan. 

 

Uwaga!!!      Ze względów organizacyjnych po dniu 15.02.2018 

zgłoszenia  nie będą przyjmowane  jak również w dniu zawodów 

nie będzie możliwości zapisania się do startu 

 

mailto:ewkamie@gmail.com


Grupy  wiekowe   kobiet i mężczyzn : 

                       Grupa  I       -  roczniki -------------  do 1947 

                       Grupa II       -  roczniki  od  1948  - do 1957 

                       Grupa III      - roczniki  od  1958 -  do 1967 

                       Grupa IV      - roczniki  od  1968  - do 1977  

                       Grupa V        - roczniki   od  1978 - do  1987 

                       Grupa VI      -  roczniki   od 1988 - do 2002 

 

Przebieg zawodów : 

                   godz.  9:00  - 9:55   -  wydawanie numerów startowych  zgłoszonym 

zawodnikom  (w biurze zawodów  obok dolnej stacji wyciągu) 

                  godz. 10:00   -   Msza Święta   -  pod  stokiem narciarskim 

                  godz.:11:00    -  Uroczyste otwarcie zawodów 

                  godz. 11:15   -   Slalom gigant (wg kolejności numerów startowych) 

kobiety:  grupy  I, II, III, IV, V, VI                                                                                                               

mężczyźni grupy  I, II. III. IV, V, VI 
              ok. godz. 13:30  -   zakończenie zawodów (  pod stokiem narciarskim). 

 

Nagrody: - medale -  za 3 pierwsze miejsca w każdej grupie wiekowej 

                 - dyplomy -  za 6  pierwszych  miejsc w każdej grupie wiekowej 

                 - Puchar przechodni – dla zwycięskiego Oddziału Związku Podhalan  

                 - Puchar dla  najliczniej reprezentowanego Oddziału ZP. 

                 - Wyróżnienia specjalne. 

                                                               

Punktacja drużynowa: 

              Za poszczególne  miejsca w każdej grupie wiekowej w obu konkurencjach: 

              1 miejsce -10 pkt., 2 miejsce 9 pkt.  , …. 10 miejsce 1 pkt. Dalsze miejsca 0 pkt. 

              Puchar przechodni zdobywa  Oddział ZP  który zdobędzie  największą ilość 

punktów  w obu konkurencjach we wszystkich grupach wiekowych. 

             Osoby niezrzeszone w Związku Podhalan walczą o punktu w swojej grupie 

wiekowej. 

 

              Jeżeli któryś Oddział ZP zdobędzie  puchar przechodni  po raz trzeci , 

otrzymuje go  na własność  i  jest fundatorem następnego pucharu. 

 

 

 

                                                                                                                 Józef Knap 

                                                                                                                    

                                                                                                                      Prezes   

                                                                                                  oddziału Związku  Podhalan 

                                                                                                              w Nowym Targu 

 


