REGULAMIN ZAWODÓW NARCIARSKICH
BMW GENERATION X CHALLENGE.
TERMIN I MIEJSCE ZAWODÓW:
19 stycznia 2018 r. (piątek) – OŚRODEK NARCIARSKI „WITÓW-SKI” w Witowie.
START PIERWSZEGO ZAWODNIKA:
godz. 11.00
ORGANIZATOR:
BMW Group Polska
ZASADY UCZESTNICTWA:
Udział w zawodach otwarty jest dla wszystkich.
Termin zgłoszenia udziału: do godz.10.00 w dniu zawodów (19.01.2018 r.) lub do wyczerpania wolnych miejsc.
Lista uczestników jest ograniczona do 100 osób, decyduje kolejność zgłoszeń.
Za stan zdrowia uczestników i ich umiejętności narciarskie organizator nie ponosi odpowiedzialności. Odpowiedzialność za ewentualne nieszczęśliwe wypadki
mające związek z udziałem w zawodach ponosi uczestnik zawodów.
ź
Za udział w zawodach nie będzie pobierana opłata startowa.
ź
Każdy uczestnik zawodów startuje na własny koszt (koszty wjazdów wyciągiem).
ź
Zawodnicy nieletni są zobowiązani do posiadania pisemnej zgody Rodziców lub Opiekunów do udziału w zawodach i startują w zawodach na ich odpowiedzialność.
ź
Dzieci i młodzież do lat 16 mogą brać udział w zawodach tylko w kasku.
ź
Zawody przeprowadzone zostaną zgodnie z obowiązującymi przepisami PZN i NRS.
ź
Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania zawodów z uwagi na złe warunki śniegowe lub atmosferyczne.
ź
Zawody składają się z dwóch przejazdów trasy. Aby zostać sklasyﬁkowanym, uczestnik musi ukończyć przynajmniej jeden przejazd.
Wynikiem zawodów jest lepszy czas z dwóch przejazdów.
ź
Listy startowe ustalone zostaną w drodze losowania.
ź
Podział na grupy i kolejność startu:
- Grupa I: DZIEWCZYNKI DO 10 LAT (ROCZNIK 2008 I MŁODSZE)
- Grupa II: CHŁOPCY DO 10 LAT (ROCZNIK 2008 I MŁODSI)
- Grupa III: DZIEWCZYNKI 11-16 LAT (ROCZNIKI 2002-2007)
- Grupa IV: CHŁOPCY 11-16 LAT (ROCZNIKI 2002-2007)
- Grupa V: KOBIETY OPEN
- Grupa VI: MĘŻCZYŹNI OPEN
ź
ź
ź
ź

NAGRODY:
Dyplomy oraz nagrody rzeczowe zostaną przyznane trzem najlepszym zawodnikom w każdej grupie startowej:
Grupa I: DZIEWCZYNKI DO 10 LAT:
1 miejsce: Zegarek BMW ICE Watch, kask Rossignol.
2 miejsce: Bidon BMW, gogle Rossignol.
3 miejsce: Miś pluszowy BMW Motorsport, czapka Rossignol.
Grupa II: CHŁOPCY DO 10 LAT:
1 miejsce: Zegarek BMW ICE Watch, kask Rossignol.
2 miejsce: Bidon BMW, gogle Rossignol.
3 miejsce: Miś pluszowy BMW Motorsport, czapka Rossignol.
Grupa III: DZIEWCZYNKI 11-16 LAT:
1 miejsce: Torba BMW M, kask Rossignol.
2 miejsce: Torba BMW Motorsport Messenger, gogle Rossignol.
3 miejsce: Powerbank BMW M, czapka Rossignol.
Grupa IV: CHŁOPCY 11-16 LAT:
1 miejsce: Zegarek BMW ICE Watch Big Blue, kask Rossignol.
2 miejsce: Miniatura BMW M5 F10 1:18, gogle Rossignol.
3 miejsce: Powerbank BMW M, czapka Rossignol.
Grupa V: KOBIETY OPEN:
1 miejsce: walizka pokładowa BMW, voucher 1000 zł na produkty Rossignol.
2 miejsce: Torba BMW.
3 miejsce: Portfel BMW.
Grupa VI: MĘŻCZYŹNI OPEN:
1 miejsce: Torba BMW M, voucher 1000 zł na produkty Rossignol.
2 miejsce: Torba BMW Active.
3 miejsce: Portfel BMW.
WRĘCZENIE NAGRÓD:
Ceremonia wręczenia nagród odbędzie się na mecie 30 minut po zakończeniu zawodów (ok. godz. 14:30).
ZGŁOSZENIA UCZESTNIKÓW:
Zgłoszenia uczestników przyjmowane są za pośrednictwem strony internetowej www.sport-timing.pl do godz. 24:00 w dniu poprzedzającym zawody (18.01.2018 r.)
oraz w dniu zawodów (19.01.2018 r.) do godziny 10:00, w budynku głównym stacji narciarskiej „WITÓW-SKI” w Witowie.
Numery startowe będzie można odebrać w budynku głównym stacji narciarskiej „WITÓW-SKI” w Witowie w dniu zawodów do godziny 10:30.
Warunkiem wydania numeru będzie wypełnienie formularza zgłoszeniowego.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
Każdy uczestnik wyraża zgodę na wykorzystanie do celów promocyjnych zdjęć z jego wizerunkiem wykonanych podczas trwania zawodów.
Start w zawodach jest jednoznaczny z zapoznaniem się z regulaminem i jego akceptacją przez uczestnika.
Organizator, wszystkie osoby z nim współpracujące, a także osoby związane z przeprowadzeniem i organizacją zawodów nie ponoszą odpowiedzialności względem
uczestników za wypadki losowe i szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po zawodach, spowodowane przez uczestników imprezy.
ź
Prawo interpretacji niniejszego regulaminu przysługuje Organizatorowi zawodów.
ź
ź
ź

