ZAWODY NARCIARSKIE BRANŻY GÓRNICZEJ W SLALOMIE GIGANCIE
Wisła SN Cieńków – 02.03.2019 r.
III PUCHAR MINISTRA ENERGII
Program

I.

Cel zawodów:
1. Popularyzacja narciarstwa zjazdowego wśród branży górniczej z rejonu Śląska, jako najlepszej
formy aktywnego wypoczynku po pracy w okresie zimowym.
2. Wprowadzenie na stałe do kalendarza imprez zimowych – Zawodów Narciarskich
w Slalomie Gigancie o Puchar MINISTRA ENERGII.
3. Popularyzacja Stacji Narciarskiej „Cieńków ” i Hotelu*** NAT (Ogrodzisko) w Wiśle.
4. Wyłonienie najlepszych narciarzy spośród pracowników Kopalń, Zakładów i Spółek
powiązanych kapitałowo z branżą górniczą z terenu Śląska.

II.

Uczestnicy Pucharu:
Uczestnikami Slalomu Giganta o Puchar MINISTRA ENERGII mogą być: aktualni pracownicy Kopalń,
Zakładów i Spółek powiązanych kapitałowo z branżą górniczą z terenu Śląska.
Udział emerytowanych pracowników w/w zakładów oraz członków rodzin (małżonkowie i dzieci uczące się
do 19 roku życia – wymagana legitymacja szkolna/ studencka) nie jest wliczany do punktacji drużynowej
(podlega osobnej punktacji).

III.

Termin i miejsce zawodów:
2 marca 2019 r. Stacja Narciarska „Cieńków” w Wiśle.

IV.

Regulamin zawodów:
1.

O zdobyciu Pucharu MINISTRA ENERGII na rok 2019 decyduje wynik zawodników z grup VII – X.
Za wynik przyjmuje się sumę 5 najlepszych czasów przejazdu danej drużyny.

Uwaga: W każdej grupie wiekowej może startować max dwóch zawodników z danej jednostki
organizacyjnej.
Drużyna licząca łącznie mniej niż 5 pracowników w grupach VII – X nie podlega klasyfikacji drużynowej.
Dotyczy to również drużyny, w której min. 5 zawodników nie ukończyło zawodów.

Grupy wiekowe PRACOWNICY: (punktacja drużynowa)
grupa VII
grupa VIII
grupa IX
grupa X

kobiety (bez względu na wiek)
mężczyźni wieku pow. 41 lat (urodzeni w 1978 r. i starsi)
mężczyźni w wieku 31 – 40 lat (urodzeni w 1979 – 1988 r.)
mężczyźni w wieku do 30 lat (urodzeni 1989 i młodsi)

Grupy wiekowe RODZINY i SENIORZY: (nie wliczamy do punktacji drużynowej)
grupa I
grupa II
grupa III
grupa IV
grupa V
grupa VI

dziewczęta do lat 12 (urodzone w 2007 r. i młodsze)
chłopcy do lat 12 (urodzeni w 2007 r. i młodsi)
dziewczęta w wieku 13 – 19 lat (urodzone w 2000 – 2006 r.)
chłopcy w wieku 13 – 19 lat (urodzeni w 2000 – 2006 r.)
kobiety pow. 20 lat (urodzone w 1999 r. i starsze)
emeryci (bez względu na wiek)

2. Ramowy program zawodów:
zgłaszanie się Kierowników Drużyn celem potwierdzenia udziału, odbiór
numerów startowych i bloczków dla zgłoszonych zawodników /namiot
biuro zawodów/
godz. 9.30 – odprawa Kierowników Drużyn /namiot biuro zawodów/
godz. 10.15 – zjazd sponsorski
godz. 10.25 – start grupa I
godz. 10.40 – start grupa II
godz. 10.55 – start grupa III
godz. 11.10 – start grupa IV
godz. 11.25 – start grupa V
godz. 11.40 – start grupa VI
godz. 12.00 – start grupa VII
godz. 12.15 – start grupa VIII
godz. 12.25 – start grupa IX
godz. 12.35 – start grupa X
około godz. 13.20 – ogłoszenie wyników, wręczenie nagród (komunikat spikera)
godz. 9.00 - 9.30

Uwaga:
Godzina startu poszczególnych grup wiekowych może ulec zmianie o ok. + – 15 min
w zależności od ilości zgłoszonych zawodników (informacja: kierownik drużyny w dniu zawodów, bieżące
komunikaty spikera).
Uwaga: Odbędzie się tylko 1 przejazd.
Brak zawodnika w wyznaczonym czasie na Starcie Zawodów spowoduje dyskwalifikację.
Każdy zawodnik z grupy VII – X zobowiązany jest na wezwanie Sędziego Startowego okazać dowód
tożsamości.
3. Zawodnicy startują na własną odpowiedzialność.
4. Warunkiem zgłoszenia drużyny jest uiszczenie opłaty wpisowej w wysokości 100,00 zł za zgłoszonego
zawodnika w grupie PRACOWNICY i 70,00 zł za zgłoszonego zawodnika w grupie RODZINY i
SENIORZY.
5. W ramach opłaty wpisowej organizator zapewnia:
- przygotowanie i utrzymanie trasy,
- komisję sędziowską,
- opiekę GOPR,
- numery startowe,
- elektroniczny pomiar czasu,
- ciepły posiłek i herbatę dla zawodników.
- bilety na wyciągi o wartości 30 zł (4 wjazdy KL)

6. Nagrody:
1. Za zajęcie I, II, III miejsca w każdej grupie wiekowej uczestnicy otrzymają medal, voucher na
całodzienny karnet na SN Cieńków (sezon 2018/2019 lub 2019/2020) oraz nagrody rzeczowe.
Dodatkowo za zajęcie I, II i III miejsca w grupach V-X zawodnicy otrzymują voucher na pobyt
weekendowy dla dwóch osób w dowolnym obiekcie NAT
2. Za zajęcie I miejsca drużynowego – Puchar MINISTRA ENERGII + dyplom + medale dla
całej drużyny
3. Za zajęcie II miejsca drużynowego – Puchar Prezesa Holdingu KW + dyplom + medale dla
całej drużyny
4. Za zajęcie III miejsca drużynowego – Puchar Prezesa PGG S.A. + dyplom + medale dla całej
drużyny
5. Nagroda specjalna – Najlepszy Mężczyzna – Puchar Burmistrza Miasta Wisły dla Zawodnika aktualnego pracownika Kopalni lub Zakładu, który uzyska najlepszy czas przejazdu w kategorii
mężczyzn. Dodatkowa nagroda: tygodniowe wczasy dla dwóch osób w dowolnym obiekcie
NAT.
6. Nagroda specjalna – Najlepsza Kobieta – Puchar Prezesa NAT dla Zawodniczki - aktualnej
pracownicy Kopalni lub Zakładu, która uzyska najlepszy czas przejazdu w kategorii kobiet.
Dodatkowa nagroda: tygodniowe wczasy dla dwóch osób w dowolnym obiekcie NAT.
7. Nagroda specjalna Puchar Sponsora – dla najmłodszego Zawodnika, który ukończy zawody.
Dodatkowa nagroda: całodzienny karnet na SN Cieńków (sezon 2018/2019 lub 2019/2020) oraz
nagroda rzeczowa.
8. Nagroda specjalna Puchar Sponsora – dla najstarszego Zawodnika, który ukończy zawody.
Dodatkowa nagroda: całodzienny karnet na SN Cieńków (sezon 2018/2019 lub 2019/2020) oraz
nagroda rzeczowa.
Uroczyste zakończenie zawodów i rozdanie nagród odbędzie się w okolicy Mety, około godz.
13.20 (komunikat spikera).

V.

Zgłoszenie uczestników zawodów.
1.

Zgłoszenie uczestników do zawodów wg. załączonego wzoru (karta zgłoszeniowa) podpisana przez
Dyrektora/Prezesa - potwierdzająca zatrudnienie Zawodników w danym zakładzie pracy oraz
członków rodzin i emerytów. Skan należy przysyłać e-mailem na adres: m.szczurek@nat.pl bądź
przesyłką priorytetową do dnia 21.02.2019 r. (data wpływu do NAT) na adres:
Nadwiślańska Agencja Turystyczna Sp. z o.o.
ul. Edukacji 37
43 – 100 Tychy
Wraz ze zgłoszeniem drużyny należy dokonać do dnia 25.02.2019 r. przelewem opłaty
wpisowej z dopiskiem: „Opłata wpisowa - zawody Wisła 02.03.2019 r. nazwa zakładu np. KWK Ziemowit
na konto organizatora, adres jw. nr konta:
BSK o/TYCHY 17 1050 1399 1000 0007 0262 0733
Organizator do 7 dni od otrzymania wpłaty wystawi fakturę VAT.
Sekretariat zawodów: Magdalena Szczurek, tel. 32 326 23 53 (7.00-15.00), 695 623 174

2. Losowanie numerów startowych dla Zawodników odbędzie się w dniu 27.02.2019 r.
o godz. 14:00 w siedzibie Nadwiślańskiej Agencji Turystycznej Sp. z o.o. w Tychach.
3. Po rozlosowaniu numerów startowych dopuszcza się zmianę ( z przyczyn losowych)
maksymalnie dwóch zawodników w drużynie – do dnia 28.02.19 r. do godz. 10.00.
4. Istnieje możliwość odpłatnej rezerwacji miejsc noclegowych, wyżywienia i karnetów
na SN Cieńków, dla uczestników Zawodów, w recepcji Hotelu*** NAT (Ogrodzisko)
tel. 33 855 36 32
5. Faktury VAT dla jednostek organizacyjnych biorących udział w zawodach za dodatkowo zakupione
świadczenia i karnety na wyciąg wystawi recepcja Hotelu.

Zapraszamy do udziału w naszych imprezach
NAT. Najlepszy wypoczynek w Polsce

Karta zgłoszeniowa
Uczestników zawodów w Slalomie Gigancie o III PUCHAR MINISTRA ENERGII

PUNKTACJA
DRUŻYNOWA

Nie podlega punktacji drużynowej

I.

Nazwa jednostki organizacyjnej ……………………………………………………………………………………………………………….

Grupa

Imię i nazwisko

Data urodzenia

I
I
II
II
III
III
IV
IV
V
V
VI
VI
VII
VII
VIII
VIII
IX
IX
X
X
Kierownik grupy:
imię i nazwisko……………………………………………………………………….

Adres
zamieszkania

Nr leg. szkol. lub
dowodu osobistego

pracownik/członek
rodziny/emeryt

RODZINA
RODZINA
RODZINA
RODZINA
RODZINA
RODZINA
RODZINA
RODZINA
RODZINA
RODZINA
EMERYT
EMERYT
PRACOWNIK
PRACOWNIK
PRACOWNIK
PRACOWNIK
PRACOWNIK
PRACOWNIK
PRACOWNIK
PRACOWNIK
Potwierdzam, że zgłoszeni zawodnicy są pracownikami*,
emerytami lub członkami rodzin pracowników Zakładu

nr telefonu komórkowego i stacjonarnego,…………………………………………..
e-mail …………………………………………………………………………………

…………………………………

*na starcie w dniu zawodów będą sprawdzane dowody tożsamości

Pieczęć i podpis Dyrektor / Prezes

