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REGULAMIN  IV MISTRZOSTW  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA  
DOLNEGO  ŚLĄSKA   W  NARCIARSTWIE  ALPEJSKIM 

Zieleniec 18.03.2018 r. 

Organizator tytularny zawodów: 

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

Organizator techniczny zawodów: 

Investteam s.c., Winterpol S.A. 

Cel zawodów : 

Integracja środowiska, upowszechnienie kultury fizycznej i aktywności sportowej 

członków Izby i ich rodzin. 

Miejsce zawodów: 

Zieleniec  
 

Termin zawodów: 

18.03.2018 r.  (niedziela ) w godzinach od 9:00 do 16:00. 

 

Program Zawodów: 

9:00 do 9:45 odbiór numerów startowych  

9:45 do 10:15 odprawa zawodników przy mecie oraz oglądanie trasy  

(w zależności od warunków śniegowych dopuszcza się możliwość jednokrotnego 

ześlizgu wzdłuż trasy). 

10:30 start pierwszego zawodnika w I przejeździe, 

12:00 start pierwszego zawodnika w II przejeździe, 

14:00 zakończenie konkurencji, 

14:00 do 15:00 czas wolny – posiłek, 

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

 

Prawo startu: 

Inżynierowie i technicy budownictwa będący aktualnymi członkami DOIIB  

oraz członkowie ich rodzin mąż/żona, dzieci. 
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Zgłoszenia:  

Zgłoszenia udziału należy przesłać drogą elektroniczną na „Kartach zgłoszenia 

uczestnictwa” do zawodów, na adres e-mail: dos@dos.piib.org.pl  z podaniem:  nr 

członkowskiego DOIIB, nr telefonu, adresu e-mail, a dla członków rodzin stopień 

pokrewieństwa. 

 

Osoby niepełnoletnie mogą startować pod opieką i na odpowiedzialność 

opiekunów.  

 

Informujemy, że podane przez Państwa dane osobowe będą przetwarzane  

i administrowane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 

osobowych (Dz.U.2002, nr 101, poz. 926 z późn. zm.) przez Dolnośląską Okręgową 

Izbę Inżynierów Budownictwa w celach organizacyjnych IV Mistrzostw  Inżynierów  

Budownictwa  Dolnego  Śląska   w  Narciarstwie  Alpejskim. 

 

Informujemy ponadto, że zawody będą filmowane przez TV DOIIB oraz 

dokumentowane fotograficznie. Przesłanie zgłoszenia jest równoznaczne  

z wyrażeniem zgody na wykorzystanie zdjęć, nagrań i filmików z Państwa udziałem 

do celów promocyjnych Izby. 

 

 

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 

 
* podział grup wiekowych może ulec zmianie po zamknięciu listy zgłoszeń 

Sposób przeprowadzenia zawodów:  

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

przejazd slalomu (zależnie od warunków atmosferycznych i ostatecznej liczby 

uczestników ).  

mailto:dos@dos.piib.org.pl
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c/ Koszty przejazdów wyciągiem w trakcie trwania zawodów pokrywa organizator.  

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. 

Dla zwycięzców zawodów w poszczególnych kategoriach przewidziane są medale. 

Przewiduje się również opublikowanie wyników zawodów na stronie internetowej 

DOIIB. 

 

Interpretacja Regulaminu:  

prawo interpretacji niniejszego regulaminu przysługuje Komitetowi Organizacyjnemu 

Mistrzostw powołanemu przez DOIIB. 

W przypadku zmiany warunków atmosferycznych nie pozwalających 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 – Maciej Ostrowski 

Kierownik zawodów – Piotr Zwoździak 

Kierownik Biura Zawodów – Marek Kaliński 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Wrocław (luty 2018) 

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

