
WOM 2022 mł, jmł, jun– Komunikat 1 str. 1

Komunikat I

Warszawski Okręgowy Związek Narciarski oraz Warszawski Klub Narciarski zawiadamiają,
że w dniach 18.11.2022 (piątek) i 19.11.2022 (sobota) odbędą się:

Mistrzostwa Warszawy
Juniorów, Juniorów Młodszych, Młodzików

w narciarstwie alpejskim
w ramach

Warszawskiej Olimpiady Młodzieży

1. Organizatorzy:
Szkolny Związek Sportowy
Warszawski Okręgowy Związek Narciarski
Warszawski Klub Narciarski
Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA  Szczęśliwice

 
2. Miejsce i termin:

Zawody odbędą się w Warszawie na CSN Szczęśliwice

Slalom, slalom carvingowy – 18.11.2022 (piątek)
Oglądanie trasy 17:30, rozpoczęcie zawodów 18:00

Gigant, kombi race – 19.11.2022 (sobota)
Oglądanie trasy o godz. 9:15, rozpoczęcie zawodów o godz. 10:00

Kombinacja -19.11.2022 (sobota). Do kombinacji liczy się suma czasów uzyskanych w
pierwszych przejazdach slalomu i giganta.

  
3.   Uczestnictwo:

W zawodach mogą uczestniczyć zawodnicy i zawodniczki będący członkami klubów
sportowych lub stowarzyszeń kultury fizycznej.
Zawody organizowane są w następujących kategoriach (z podziałem na dziewczęta i
chłopców):

Młodzik (roczniki 2009-2010),
Junior Młodszy (roczniki 2007-2008),
Junior (roczniki 2002-2006).

Każdy uczestnik bierze udział w zawodach na własne ryzyko i odpowiedzialność.
Wszyscy uczestnicy powinni być ubezpieczeni od nieszczęśliwych wypadków oraz posiadać
aktualne badania lekarskie.

http://www.wozn.org/
http://www.wkn.pl/
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4. Konkurencje:
Zawody zostaną przeprowadzone zgodnie z Narciarskim Regulaminem Sportowym i
zmianami wprowadzonymi regulaminem zawodów. Zawody zostaną rozegrane w
następujących konkurencjach (z podziałem na dziewczynki i chłopców):
SLALOM - 1 lub 2 przejazdy
GIGANT - 1 lub 2 przejazdy,
SLALOM CARVINGOWY - 1 lub 2 przejazdy,
KOMBINACJA - suma czasów z pierwszych przejazdów slalomu i giganta.
We wszystkich konkurencjach zostanie ustalona kolejność miejsc wg zasad podanych w
regulaminie.

5. Nagrody:
W każdej konkurencji zostaną przyznane medale za zajęcie miejsc 1-3 oraz dyplomy do
miejsca 6 z podziałem na dziewczęta i chłopców.

6. Zgłoszenia:

a) przyjmowane będą od czwartku  10.XI.2022 godz.08.00 do wtorek  15.XI.2022 do

godz. 12:00 wyłącznie przez system rejestracyjny.

b) wtorek 15.11.2022 - weryfikacja zapisów i losownie

c) Listy startowe zostaną opublikowane w środę 16.XI.2022 o godz. 12:00.

d) Od czwartku 17.11.2022  nie dokonujemy żadnych zmian w listach startowych.

e) W dniu zawodów zgłoszenia nie będą przyjmowane!!!!

f) informacja o sposobie zgłoszenia zawodników zostanie podana w
komunikacie nr 2.

W zgłoszeniu należy podać: imię i nazwisko zawodnika, rok urodzenia, przynależność
Klubową.

Zawody zostały zgłoszone do kalendarza imprez WOZN.

Informacji prosimy szukać na:
www.wkn.pl
http://www.facebook.com/WarszawskiKlubNarciarski
oraz w biurze WKN.

Projekt współfinansuje m.st. Warszawa

http://www.wkn.pl/
http://www.facebook.com/WarszawskiKlubNarciarski

