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XXXIX Puchar Rodzinny im. Janusza Pawlika 
 

Komunikat  nr 1 
  

1) Organizatorem zawodów jest Warszawski Klub Narciarski. 

2) Zawody będą rozgrywane w konkurencji slalom gigant. 

3) Zawody mają charakter otwarty. W zawodach mogą startować osoby z Polski i innych krajów 

zarówno zrzeszone w klubach jak i niezrzeszeni. Wszystkie informacje dotyczące klasyfikacji 

rodzinnej oraz przeliczników zawarte są w regulaminie zawodów. 

4) Termin i miejsce zawodów: 

 23.02.2019 – Zawoja, Mosorny Groń 

5) Zawodnicy będą klasyfikowani w 10 kategoriach wiekowych zgodnie z regulaminem Pucharu 

Rodzinnego. 

6) Biuro zawodów mieści się: 

 do dnia 20.02.2019 do godz. 16:00 w siedzibie organizatora: Warszawa, ul. Drawska 22, 

tel./fax.: (22) 824 09 56; tel: 604 144 024; e-mail: wkn@wkn.pl, 

 w dniu 22.02.2019 w Zawoi, Restauracja pod wyciągiem Mosorny Groń w godz. 19:00-21:00 

7) Zgłoszenia przyjmowane są: 

 za pomocą serwisu  www.enarty.wkn.pl  do dn. 22.02.2019 do godz.18:00, 

 osobiście w biurze zawodów podczas odprawy w dniu 22.02.2019 w godz. 19:00-20:00, 

 organizator zastrzega sobie prawo ograniczenia ilości startujących zawodników w Pucharze 

Rodzinnym do 200 - decyduje kolejność zgłoszeń. 

8) Opłata startowa: 

a. Tylko Puchar Rodzinny - 70 zł 

b. Puchar Rodzinny i Otwarte Mistrzostwa Warszawy - 120 zł (nie dotyczy roczników 2000 - 

2010) 

Podana opłata nie obejmuje kosztu wyciągów 

 

Opłaty należy dokonać na konto WKN 

Bank Pekao SA Nr konta 71 1240 5950 1111 0000 4769 1854 

W przypadku braku potwierdzenia wpłaty do 22.02.2019 do godz. 20:00 osoba nie zostanie 

dopuszczona do zawodów. 

 

9) Za zgubione lub zniszczone numery startowe będzie pobierana opłata 100 zł. 

10)  Odprawa i losowanie numerów odbędzie się w biurze zawodów w Zawoi Restauracja pod 

wyciągiem Mosorny Groń  22.02.2019 godz.19:00-21:00. 

11)  Zawody zostały zgłoszone do kalendarza imprez WOZN. 

12)  Informacji prosimy szukać na stronie www.wkn.pl oraz w biurze zawodów. 

 

ORGANIZATOR, Warszawski Klub Narciarski    Warszawa  14.01.2019 
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