ZATWIERDZAM:

Katowice, dnia

lutego 2018 r.

…......................

REGULAMIN
Wojewódzkich Mistrzostwach Policji w Narciarstwie Alpejskim
I. CEL ZAWODÓW
1. Podnoszenie poziomu ogólnej sprawności fizycznej policjantów i pracowników Policji.
2. Promowanie zdrowia i aktywnego wypoczynku poprzez udział w rywalizacji sportowej.
3. Popularyzacja uprawiania sportów zimowych.
4. Wyłonienie zwycięzcy zawodów w klasyfikacji indywidualnej i drużynowej.
II. ORGANIZATOR
1. Wydział Doboru i Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach.
2. Komenda Powiatowa Policji w Żywcu.
2. Zarząd Wojewódzki NSZZ Policjantów województwa śląskiego.
3. Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Policjantów Zarząd Terenowy w Żywcu.
4. Międzynarodowe Stowarzyszenie Policji IPA Region Żywiec.
III. TERMIN I MIEJSCE
1. Zawody odbędą się w dniu 2 marca 2018 r. w godz. 9.00 – 14.00.
2. Miejsce – stacja narciarska ZWARDOŃ SKI w Zwardoniu.
IV. WARUNKI UCZESTNICTWA.
1. Do zawodów kierownicy jednostek organizacyjnych Policji zgłaszają do 3 zawodników
2. Pisemne zgłoszenie zawodników należy przesłać do Wydziału Doboru i Szkolenia KWP
w Katowicach w terminie do 23 lutego 2018 r. - zgodnie ze wzorem zgłoszenia.
3. Każdy uczestnik zobowiązany jest do wniesienia opłaty startowej w kwocie 45 zł przy
4 godzinnym karnecie, którą należy wpłacić na konto NSZZ Policjantów Zarządu
Terenowego w Żywcu - Bank Spółdzielczy w Węgierskiej Górce nr konta
81 8131 0005 0018 0627 3000 0010 z dopiskiem „Zawody narciarskie - Zwardoń 2018”
i danymi zawodnika.
Dokonana wpłata obejmuje korzystanie z wyciągu narciarskiego przez okres 4 godzin
(od chwili pierwszego wyjazdu), oraz skorzystanie z
gorącego posiłku (grochówka ,
kiełbasa z grilla, kaszanka), gorących napojów (herbata, kawa) i drożdżówki.
Istnieje, także możliwość wniesienia opłaty startowej w wysokości 60 zł, co pozwoli
na przedłużenie korzystania z wyciągu – łącznie 7 godzin.
4. Warunkiem startu policjanta w zawodach jest brak przeciwwskazań lekarskich i aktualne
badania profilaktyczne (kserokopię aktualnych badań profilaktycznych zawodnik powinien
udostępnić przed startem do wglądu organizatora pod rygorem nie dopuszczenia
do zawodów).
UWAGA ! Brak jest możliwości zgłoszenia do zawodów większej ilości zawodników z powodów
organizacyjnych.
V. KONKURENCJE ZAWODÓW
1. W zawodach zostanie przeprowadzona konkurencja – slalom kobiet i mężczyzn.
2. W ramach organizowanych zawodów, każdy z zawodników wykonuje jeden przejazd.
3. Upadek lub wypadnięcie z trasy wyklucza zawodnika z klasyfikacji końcowej.
4. W klasyfikacji indywidualnej wygrywa osoba, która uzyska najlepszy czas przejazdu,
natomiast w klasyfikacji drużynowej wygrywa drużyna, której 3 zawodników uzyska
najlepszy czas łączny.
5. W klasyfikacji drużynowej nie ma podziału na kategorie wiekowe liczony jest czas łączny
zgłoszonych 3 zawodników (z wyłączeniem konkurencji snowboard).

VI. KLASYFIKACJA, KATEGORIE
1. Indywidualna:
a). kobiet – Policja i inne służby mundurowe,
b). mężczyzn – Policja (do 40 i powyżej 40 lat),
c). mężczyzn – inne służby mundurowe,
d). emerytów służb mundurowych,
e). snowboard (kategoria dodatkowa),
f). komendanci,
g). gości,
2. Drużynowa (najlepsze wyniki uzyskane przez 3 zawodników).
VII. WYPOSAŻENIE ZAWODNIKA
1. Zawodnicy biorą udział w zawodach wykorzystując własny sprzęt narciarski.
2. Numery startowe zapewnia organizator.
VIII. NAGRODY
Za trzy pierwsze miejsca w każdej kategorii organizatorzy zapewniają puchary i pamiątkowe
dyplomy.
IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. W trakcie zawodów uczestnicy zobowiązani są do stosowania się do ogólnego
regulaminu stacji narciarskiej Zwardoń SKI w Zwardoniu.
2. Na terenie stacji narciarskie ZWARDOŃ SKI
od godz. 9.00 będzie czynne biuro zawodów.

w Zwardoniu w dniu 2 mara 2018 r.

3. Podczas pobierania numeru startowego każdy uczestnik otrzyma bloczek na posiłek.
4. Kategorycznie zabrania się podczas zjazdów opuszczania wyznaczonych i oznaczonych
na terenie stacji narciarskiej Zwardoń SKI tras narciarskich.
5. Organizator zapewnia trasę narciarską z elektronicznym pomiarem czasu.
6. Organizator nie zapewnia dodatkowego ubezpieczenia.
7. W sprawach nie ujętych regulaminem decyduje organizator.
8. Policjanci biorą udział w zawodach w ramach szkolenia i doskonalenia zawodowego.
9. Pracownicy Policji w zawodach sportowych uczestniczą na zasadzie dobrowolności i bez
związku z pracą. W związku z tym winni ubezpieczyć się od następstw nieszczęśliwych
wypadków we własnym zakresie.
10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności cywilnej za ewentualne urazy zawodników
i zniszczenia sprzętu sportowego.
Ponadto Istnieje możliwość skorzystania ze stoku dla osób nie biorących (rodzina, znajomi ,
dzieci) udział w zawodach, z następującą odpłatnością (płatność na stoku).
- 2 godziny jazdy
- 20 złotych od osoby
- 3 godziny jazdy
- 30 złotych od osoby
- 4 godziny jazdy
- 40 złotych od osoby
W tym przypadku nie zostanie przydzielony talon na żywność , który można wykupić
za kwotę 20 zł, lecz konieczne jest wcześniejsze zgłoszenie tego faktu , jak
w przypadku udziału w zawodach . Zapraszamy do udziału całe rodziny. Przewidujemy wiele
atrakcji dla dzieci (zabawy, konkursy z nagrodami).

Opracowano:
Wydział Doboru i Szkolenia KWP w Katowicach
KPP w Żywcu

……………………………………………………………..
jednostka/komórka organizacyjnej KWP w Katowicach

ZGŁOSZENIE DO ZAWODÓW

Niżej wymienionych funkcjonariuszy i pracowników wyznaczam do reprezentacji jednostki i
kieruję do udziału w Wojewódzkich Mistrzostwach Policji w Narciarstwie Alpejskim, które
odbędą się w dniu 2 marca 2018 r.

L.p.

imię i nazwisko

1.

....................................................rok urodzenia………………………TAK/NIE*

2.

....................................................rok urodzenia……………………...TAK/NIE*

3.

....................................................rok urodzenia……………………...TAK/NIE*

start w dodatkowej konkurencji
snowboard

Na kierownika drużyny wyznaczam ......................................................……………
/stopień, imię i nazwisko, nr tel. kontaktowego/.

podpis kierownika jednostki/
komórki organizacyjnej KWP

.............................................

* - niepotrzebne skreślić

Program Wojewódzkich Mistrzostw Policji
w Narciarstwie Alpejskim
Stacja Narciarska „Zwardoń Ski”
2 marca 2018 r.

9.00 – 9.15

Zbiórka uczestników na stacji narciarskiej Zwardoń SKI w Zwardoniu,

9.15 – 9.30

Zapoznanie się z regulaminem zawodów, weryfikacja zawodników, rozdanie
numerów startowych,

9.30 – 10.00 Rozgrzewka indywidualna zawodników, omówienie regulaminu zawodów,
10.00 – 13.00 Rozpoczęcie zawodów w slalomie gigancie, start w poszczególnych
kategoriach,
13.00 – 13.30 Zakończenie zawodów, podsumowanie wyników,
13.30 – 14.00 Oficjalne ogłoszenie wyników i ceremonia dekoracji zwycięzców w klasyfikacji
indywidualnej i drużynowej, oraz zamknięcie zawodów.

Niniejszy program godzinowy może być na bieżąco modyfikowany w zależności
od zaistniałych sytuacji, niemożliwych do uwzględnienia na etapie planowania.

