VII Otwarty Puchar Kowar
w narciarstwie alpejskim i snowboardzie
Kowary – Okraj – Mala Upa, dnia
26.03.2017 r.
Patronat honorowy: Starosta Jeleniogórski Anna Konieczyńska
Organizator: P. W. JURO-TRANS, 58-530 Kowary, Dworcowa 12
Współorganizator: Gmina Miejska Kowary, 58-530 Kowary, ul. 1 go Maja 1a
Inline Alpine KARKONOSZE Team
Termin: 26.03.2017 r.
Miejsce: trasy narciarskie SKIMU „Pomezky” w Malej Upie (Czechy)
Kierownik Zawodów: Jerzy Gadomski
Kierownik Techniczny: Kazimierz Mazur
Sędzia Główny: Wacław Narwid
Zgłoszenia:

w terminie do dnia 24.03.2017 r. do godz. 12:00 poprzez formularz na stronie
internetowej www.kowary.pl (UWAGA: Zgłaszający musi uzyskać potwierdzenie
na ekranie komputera, że zgłoszenie zostało przyjęte)

Uwaga: Ograniczona liczba startujących – 250 osób.
Zawodnicy zobowiązani są posiadać ubezpieczenie NW i kaski.
Biuro zawodów: miejsce zawodów – Mala Upa. Bar na stoku.
Konkurencja: slalom gigant.
Zgłoszeni zawodnicy w narciarstwie zostaną podzieleni na następujące kategorie wiekowe
Kobiety (K) i Mężczyźni (M):
Juniorki/rzy
K-1 M-1 ur.:
2002 i młodsi
Kowarzanie + OPEN
Juniorki/rzy starsi K-2 M-2 ur.:
1992 – 2001
Kowarzanie + OPEN
Senior/ka
K-3 M-3 ur.:
1977 – 1991
Kowarzanie + OPEN
Master/ka
K-4 M-4 ur.:
1962 – 1976
Kowarzanie + OPEN
Starzyk
K-5 M-5 ur.:
1961 i starsi
Kowarzanie + OPEN
W przypadku niewielkiej ilości zawodników danej kategorii wiekowej organizator zastrzega
sobie możliwość połączenia wybranych kategorii.
Zgłoszeni zawodnicy w snowboardzie będą podzieleni tylko na dwie kategorie:
Kobieta – OPEN
Mężczyzna – OPEN
Zawody mają charakter otwarty dla wszystkich uczestników.
Osobna klasyfikacja dla mieszkańców Kowar + Open w poszczególnych grupach wiekowych.
Start wg grup wiekowych i programu minutowego zawodów.

Zawodnicy muszą posiadać dokument tożsamości (zawody rozgrywane są na terytorium
Republiki Czeskiej).
Program zawodów:
Dnia 26.03.2017 r. godz. 08:00 – 09:00
wydawanie numerów
godz. 09:00 – 09:30
oglądanie trasy
godz. 10: 00
start pierwszego zawodnika
ewentualny drugi przejazd uzależniony od czasu zakończenia
pierwszego przejazdu
Organizator w dniu zawodów podejmie decyzję o przeprowadzeniu drugiego przejazdu.
W takim przypadku suma czasów dwóch przejazdów wyłoni zwycięzcę w każdej kategorii
wiekowej. W przypadku niesprzyjających warunków atmosferycznych i śniegowych
organizator przeprowadzi tylko jeden przejazd.
Zakończenie zawodów i ceremonia wręczenia nagród nastąpi około 45 minut po dojechaniu
ostatniego zawodnika na metę. Przewidujemy również nagrodę dla najmłodszego i
najstarszego zawodnika.
Po zawodach zapraszamy do wspólnej zabawy. Planowany koniec imprezy o godz. 19:00.
Kolejność startowa:
K-1, M-1,
K-5, K-4, K-3, K-2,
M-5, M-4, M-3, M-2,
Snowboard.
Inne ustalenia:
Obowiązuje opłata startowa dla narciarzy i snowboardzistów płatna na konto:
P. W. JURO-TRANS JERZY GADOMSKI nr konta 94 1020 2124 0000 8002 0007 6240
(Prosimy o podanie w tytule płatności nazwę imprezy, czyli „Puchar Kowar” oraz swoje
imię, nazwisko i kategorię wiekową)
lub w dniu zawodów na miejscu - biuro zawodów do godziny 09:00.
Kategoria K-1 i M-1 – 20,00 PLN
Kategoria K-2 i M-2 opłaca 30,00 PLN
Pozostałe kategorie wiekowe – 40,00 PLN
Organizator nie odpowiada za ewentualne nieszczęśliwe wypadki podczas zawodów.
Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie konkurencji w zależności od
warunków śnieżnych.
Aktualne warunki śniegowe panujące w miejscu rozgrywania zawodów można sprawdzić na
stronie www.skimu.pl
Organizator:
P.W. JURO-TRANS, Gmina Miejska Kowary
Inline Alpine KARKONOSZE Team

Sponsorzy:
SKiMU Mala Upa
JURO-TRANS
Ski.24
Staniec Sport
Firma Barabaś – producent kostki brukowej
Usługi Leśne Sławomir Sarnecki
Jaja Olszewski – ww.jajaolszewski.pl

