
REGULAMIN  MISTRZOSTW  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA  
DOLNEGO  ŚLĄSKA   W  NARCIARSTWIE  ALPEJSKIM 

Czarna Góra, 07.02.2015 r. 

Organizator tytularny zawodów: 

Dolnośląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa   
50-114 Wrocław ul. Odrzańska 22. 
 

Organizator techniczny zawodów: 

Szkoła Narciarska Czarna Góra s.c. oraz GOPR Czarna Góra. 

Cel zawodów : 

Integracja środowiska, upowszechnienie kultury fizycznej i aktywności sportowej 

członków Izby i ich rodzin. 

Miejsce zawodów: 

Czarna Góra.  
 

Termin zawodów: 

07.02.2015 r.  (sobota ) w godzinach od 8:30 do 15:00. 

 

Program Zawodów: 

  8:30 do 9:30 odbiór numerów startowych 

  9:30 do 9:45 odprawa zawodników przy mecie 

10:00 do 10:30 oglądanie trasy ( w zależności od warunków śniegowych dopuszcza 

się możliwość jednokrotnego ześlizgu wzdłuż trasy). 

10:45 start pierwszego zawodnika w I przejeździe, 

12:00 start pierwszego zawodnika w II przejeździe, 

13:30 zakończenie konkurencji, 

13:30 do 15:00 czas wolny – posiłek, 

15:00 zakończenie zawodów ,ogłoszenie wyników, wręczenie medali i dyplomów.  

 

Prawo startu: 

Inżynierowie i technicy budownictwa będący aktualnymi członkami DOIIB  

oraz członkowie ich rodzin mąż/żona, dzieci. 

 

Zgłoszenia:  

na kartach zgłoszenia do zawodów drogą elektroniczną: 

- e-mail: dos@dos.piib.org.pl  z podaniem: nr PESEL, adresu, nr DOIIB, nr telefonu,  

a dla członków rodzin stopień pokrewieństwa.  

mailto:dos@dos.piib.org.pl


 

Opłaty startowe (indywidualnie na miejscu dla organizatora technicznego):  

- członek DOIIB - 20,00 zł/osoby  

- pozostali uczestnicy - 30,00 zł/osoby  

- dzieci do lat 14 - zwolnione z opłat  

 

Kategorie wiekowe: 
 

DZIECI:  Dziewczynki i chłopcy 

Grupa A – do 8 lat 

Grupa B – od 9 do 14 lat włącznie. 

Grupa C – od 15 do 25 lat włącznie. 

 

KOBIETY: 

Grupa D – od  25 do 40 lat 

Grupa E – od  41 do 60 lat 

Grupa F – powyżej  61 lat. 

 

MĘŻCZYŹNI: 

Grupa G – od  25 do 40 lat 

Grupa H – od  41 do 60 lat 

Grupa I – powyżej    61 lat. 
 

Sposób przeprowadzenia zawodów:  

a/ Zgodnie z Narciarskim Regulaminem Sportowym odbędą się dwa lub jeden 

przejazd slalomu (zależnie od warunków atmosferycznych i ostatecznej liczby 

uczestników ).  

b/ Slalom będzie ustawiony na jednym ze stoków Ośrodka narciarskiego Czarna Góra.   

c/ Koszty przejazdów wyciągiem pokrywają uczestnicy zawodów.  

Wyniki:  
a/ We wszystkich grupach zostanie ustalona kolejność miejsc wg rzeczywistego  

czasu przejazdu, biorąc pod uwagę czas przejazdu lub sumę dwóch przejazdów.  

b/ Przejazd jest ważny gdy uczestnik przejedzie światła wszystkich bramek.  

c/ Miejsca na podium wyłącznie dla członków Izby. (nie dotyczy kategorii dzieci  

i młodzież)  

d/ Organizatorzy zapewniają elektroniczny pomiar czasu i fotoreportera.  

Dla zwycięzców zawodów w poszczególnych kategoriach przewidziane są 

okolicznościowe puchary, a dla uczestników pamiątkowe medale. Przewiduje się 

również opublikowanie wyników zawodów na stronie internetowej DOIIB.   
 

Osoby niepełnoletnie mogą startować pod opieką i na odpowiedzialność 

opiekunów.  



  

Interpretacja regulaminu:  

prawo interpretacji niniejszego regulaminu przysługuje Komitetowi Organizacyjnemu 

Mistrzostw powołanemu przez DOIIB. 

W przypadku zmiany warunków atmosferycznych niepozwalających na 

przeprowadzenie zawodów termin może być przesunięty. 

O wszelkich zmianach organizatorzy będą informować na stronie internetowej DOIIB: 

www.dos.piib.org.pl . 

 

Władze zawodów: 

Sędzia główny – będzie ustalony 
Kierownik zawodów – będzie ustalony 
Kierownik Biura zawodów – będzie ustalony 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Wrocław (styczeń 2015) 

http://www.dos.piib.org.pl/

