XLIV SZKOLNA LIGA SPORTÓW ZIMOWYCH
SKOKI NARCIARSKIE I KOMBINACJA NORWESKA
REGULAMIN
ZAKOPANE 2021/2022

1. Uczestnictwo:
Uczestnikami Ligi są uczniowie z Powiatu Tatrzańskiego oraz innych regionów Polski.
2. Kategorie wiekowe i konkurencje:

Chłopcy
Chłopcy młodsi
Dziewczęta

2010-2011
2012 i mł.
2010 i mł

Skoki

KN

K-40
K-20
K-20

3 km
1 km
1 km

3. Zgłoszenia:
Zgłoszeń dokonują Kluby na cały sezon startowy poprzez przesłanie formularza
zgłoszeniowego na adres: stadion@mosir.zakopane.eu.
4. Termin zawodów:
16.12.2021
11.02.2022
11.03.2022

10:00
10:00
10:00

5. Punktacja indywidualna:
I m-50pkt, II m-45pkt, III m-40pkt, IV-36pkt, V-32pkt, VI-29pkt, VII-26pkt, VIII-24pkt,
IX-22pkt, X-21pkt, XI-20pkt…XXX-1pkt.
Zawodnicy, którzy uzyskają taki sam czas zostaną sklasyfikowani na tym samym
miejscu i otrzymają punkty wg w/w klucza.
Klasyfikacja prowadzona będzie osobno dla każdej kategorii wiekowej. Punktowane
będą 3 wyniki uzyskane w 3 edycjach.
6. Punktacja drużynowa:
Do klasyfikacji drużynowej zaliczane będą wyniki ze wszystkich edycji uzyskane przez
wszystkich zawodników danego Klubu z każdej kategorii wiekowej.
7. Losowanie:
Do pierwszej edycji zawodnicy startują wg kolejności zgłoszeń, do pozostałych
zawodów wg uzyskanych punktów w klasyfikacji.

8. Sprawy różne:
- Opłata za zgubiony nr startowy wynosi 100 zł.
- W przypadku złych warunków atmosferycznych organizator zastrzega sobie prawo
do odwołania zawodów, mając na uwadze bezpieczeństwo dzieci.
- Prawo interpretacji niniejszego regulaminu przysługuje wyłącznie organizatorowi.
- Rodzic, trener, opiekun, zawodnik poprzez zgłoszenie do udziału w zawodach
potwierdza, iż robi to na własną odpowiedzialność oraz ponosi związane z tym
ryzyko, przyjmując do wiadomości, że udział w zawodach wiąże się z wysiłkiem
fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość
odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci), a także szkód i strat o
charakterze majątkowym.
- Podpisanie zgłoszenia oznacza, że rodzic, trener, opiekun, zawodnik ocenił
charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem w zawodach i
dobrowolnie zdecydował się podjąć to ryzyko wyrażając zgodę na start
podopiecznego/startując w nim na własną odpowiedzialność.
- Osoby niepełnoletnie biorą udział w zawodach na odpowiedzialność rodziców,
opiekunów prawnych, trenerów lub nauczycieli.
informacje o Lidze na stronie: www.mosir.zakopane.eu

Organizator
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zakopanem

