REGULAMIN ZAWODÓW NARCIARSKICH
Termin zawodów:
27 stycznia 2018 r.
Miejsce Zawodów:
Stok narciarski „Złoty Groń”
Istebna
Cel zawodów:
Celem zawodów jest popularyzacja i upowszechnienie aktywnego wypoczynku na nartach, a także integracja
środowiska aptekarskiego oraz doskonalenie umiejętności narciarstwa zjazdowego, zachęcenie do uprawiania
narciarstwa.
Organizatorzy:
Śląska Izba Aptekarska
HURTAP
Patronat:
Naczelna Izba Aptekarska
Patronat medialny:
Aptekarz Polski
Harmonogram zawodów:
27 stycznia 2018 r. (sobota)
8.00 – 9.30
– zapisy w Biurze Zawodów, odbiór numerów startowych
9.30
– oficjalne otwarcie II Pucharu Polski Farmaceutów w Narciarstwie Alpejskim
10.00
– rozpoczęcie zawodów
14.00
– zakończenie zawodów
14.00 – 15.00 – grill
15.00
– nagrodzenie zwycięzców
Zgłoszenia:
Aby wziąć udział w zawodach należy uzupełnić formularz elektroniczny zamieszczony pod adresem goo.gl/buKXoV,
lub wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny do pobrania na stronie www.katowice.oia.pl lub www.hurtap.com.pl
i wysłać na adres: manka.krzysiek@gmail.com lub karolina.sobczak@hurtap.com.pl.
Formularze zgłoszeniowe można wysyłać do 25 stycznia 2018 r., po tym terminie zgłoszenia dokonujemy w dniu
zawodów w godzinach od 8.00 do 9.30.
Warunki uczestnictwa:
 W zawodach mogą wziąć udział farmaceuci, a także ich rodziny, dzieci i przyjaciele
 Każdy uczestnik zawodów akceptując regulamin, jednocześnie oświadcza o braku przeciwwskazań
zdrowotnych do uprawiania narciarstwa,
 Każdy uczestnik zawodów startuje na własną odpowiedzialność,
 Organizatorzy zalecają wykupienie ubezpieczenia od NNW,
 Wszyscy zawodnicy obowiązkowo startują w kaskach.
Opłata:
Udział w zawodach jest bezpłatny.
Numery startowe:
Losowanie numerów startowych odbywa się w dniu zawodów, tuż po zamknięciu listy zgłoszeń. Odbiór koszulek
startowych możliwy będzie w biurze zawodów bezpośrednio po losowaniu.
Sposób przeprowadzenia zawodów:
Zawody rangi Pucharu Polski przeprowadzone zostaną w określonych kategoriach wiekowych w slalomie gigancie.

Start w slalomie gigancie odbywa się według wylosowanej kolejności numerów startowych w poszczególnych
kategoriach:
Kobiety farmaceutki:
K2, K3, K4, K5, K6
Mężczyźni farmaceuci:
M2, M3, M4, M5, M6
Przyjaciele farmacji - kobiety:
18-30 lat, 31-45 lat, 46-60 lat i powyżej 61 lat
Przyjaciele farmacji - mężczyźni:
18-30 lat, 31-45 lat, 46-60 lat i powyżej 61 lat
Juniorzy:
od 16 do 18 lat z podziałem na dziewczynki i chłopców
Dzieci:
W następujących kategoriach wiekowych z podziałem na dziewczynki i chłopców:
do 8 lat
od 9 do 12 lat
od 13 do 15 lat
Puchar Rodzin:
ojciec, matka, dziecko, dziadek lub babcia, syn lub córka, wnuk lub wnuczka.
Kategoria OPEN:
Kobiety i mężczyźni
W kategorii OPEN klasyfikowani są wszyscy uczestnicy Imprezy.
Kolejność startu:
Pierwszy i drugi przejazd: kobiety farmaceutki, mężczyźni farmaceuci, kobiety przyjaciele farmacji, mężczyźni
przyjaciele farmacji, juniorzy, dzieci.
Drugi przejazd w każdej kategorii odbywa się w odwrotnej kolejności do listy startowej w pierwszym przejeździe.
Klasyfikacja Pucharu Polski Farmaceutów w Narciarstwie Alpejskim:
O zwycięstwie i kolejności w poszczególnych kategoriach decydować będzie najlepszy czas jednego z dwóch
ukończonych przejazdów.
O zwycięstwie w „Pucharze Rodzin” decydować będzie suma najlepszych czasów jednego z dwóch przejazdów
uczestników.
Nagrody:
Puchary, medale i dyplomy za pierwsze trzy miejsca w każdej kategorii zawodów, każdy z uczestników zawodów
otrzyma także pamiątkowy medal.
UWAGA: Dla wszystkich chętnych planowana jest wieczorna impreza integracyjna w dniu zawodów, która odbędzie
się w Karczmie „Ochodzita” w Koniakowie. Udział w imprezie jest płatny dla każdego uczestnika, koszt uczestnictwa
wynosi 100 zł/os. Podaną kwotę należy wpłacać na konto Śląskiej Izby Aptekarskiej nr: PKO I o/Katowice 59 1020 2313
0000 3002 0019 3508. W tytule przelewu należy wpisać: „Udział w kolacji - imiona i nazwiska (wszystkich osób)”.
Dzieci do lat 7 bezpłatnie.
Biuro, sędziowie i kierownictwo zawodów:
Przez cały czas trwania imprezy oraz zawodów, w przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości do dyspozycji
uczestników będą przedstawiciele organizatorów. Za prawidłowy przebieg zawodów odpowiedzialny będzie sędzia,
który będzie rozstrzygać ewentualne kwestie sporne.
Postanowienia ogólne:
Organizator zastrzega sobie zmianę godzin w harmonogramie, a także prawo decydowania o wszystkich elementach
związanych z przeprowadzaną imprezą nie objętych niniejszym regulaminem.

