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Rodzinne Zawody Narciarskie w Slalomie 

Chyrowa, 16.01.2022 
 

-REGULAMIN- 

 
1. Organizator :. 

Licencjonowana Szkoła Narciarska MAXISPORT Rzeszów 

e-mail: ms@maxisport.com.pl, tel. 600-710-397 / tel. 606-141-330 
 

2. Termin i miejsce zawodów: 

• 16.01.2022 

• Stacja narciarska CHYROWA SKI 
 

3. Program zawodów: 

11:00 – 11:45  wydawanie numerów startowych 
(zapisy w biurze zawodów w miarę wolnych miejsc) 

12:00 start pierwszego zawodnika 

14:30 dekoracja zwycięzców , losowanie nagród dla dzieci  

 
4. Kategorie wiekowe: 

5. Kategoria rodzinna (dziecko + rodzic) 

• Dzieci 2011 i młodsze  

• Dzieci 2010-2007 

• Dzieci 2006 i starsze 

 

6. Opłata startowa: 

• Udział w zawodach jest bezpłatny – decyduje kolejność zapisów  
– limit startujących 70 osób. 

 

7. Zgłoszenia: 

• Zapisy przyjmowane będą na stronie www.maxisport.com.pl  

• Listy zawodników zostaną utworzone na podstawie kolejności zgłoszeń  
 

8. Sposób przeprowadzenia zawodów 

• Zawody zostaną przeprowadzone zgodnie z Narciarskim Regulaminem Sportowym 
i zmianami wprowadzonymi przez organizatorów mającymi na celu poprawę 

bezpieczeństwa uczestników zawodów.  

 

9. Kolejność startów 

• Według kolejności zgłoszeń 

• Przewidujemy jeden przejazd 
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10. Ustalenie wyników 

• W kategorii rodzinnej liczy się lepszy czas przejazdu jednego rodzica i jednego 

dziecka (łączny) 

• W grupach wiekowych kolejność miejsc zostanie ustalona według rzeczywistego 

czasu przejazdu. 

 

11. Nagrody i wyróżnienia. 

• Nagroda główna dla zwycięskiej rodziny + nagrody za 2 i 3 miejsce 

• Nagrody dla każdej kategorii dziecięcej (1,2,3 miejsce) 

 

12. Ryzyko startu 

• Za zabezpieczenie osób małoletnich uczestniczących w imprezie odpowiadają 

rodzice bądź opiekunowie prawni. 

• Uczestnicy korzystają z ubezpieczenia NNW we własnym zakresie. 

• Kaski Narciarskie dla uczestników są obowiązkowe. 

• Każdy uczestnik zawodów zobligowany jest do podpisania w biurze zawodów 
oświadczenia:  

a. o braku przeciwskazań zdrowotnych do uprawiania narciarstwa  

b. o starcie w zawodach na własną odpowiedzialność  

c. o zgodzie na start dziecka w zawodach (rodzice dzieci, które nie ukończyły 18 lat) 
 

13.  Postanowienia końcowe 

• Organizator nie ubezpiecza uczestników. 

• Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki losowe podczas dojazdu  
I powrotu uczestnika z zawodów. 

• Naruszenie regulaminu oraz niesportowe zachowanie będzie skutkowało 

dyskwalifikacją uczestnika. 

• W sprawach nie ujętych w regulaminie oraz w kwestiach spornych decyzję 
podejmuje Organizator. 

 

Organizator zastrzega sobie prawo odwołania zawodów z powodów warunków 
pogodowych i złego stanu trasy. Organizator ma prawo utrwalać przebieg Imprezy dla celów 

dokumentacji oraz promocji wydarzenia. 

 

                                                                                                       Organizatorzy 

Szkoła Narciarska Maxisport Rzeszów 

 

 


