
VIII Otwarty Puchar Kowar 

w narciarstwie alpejskim i snowboardzie 

Kowary – Okraj – Mala Upa, dnia 

25.03.2018 r. 
 

 

 

Organizator: P. W. JURO-TRANS, 58-530 Kowary, Dworcowa 12 
Współorganizator: Gmina Miejska Kowary, Inline Alpine KARKONOSZE Team, Miejski Ośrodek 

Kultury w Kowarach 

 

Termin: 25.03.2018 r. 

 

Miejsce: trasy narciarskie SKIMU „Pomezky” w Malej Upie (Czechy) 

 

Kierownik Zawodów: Jerzy Gadomski 

Kierownik Techniczny: Kazimierz Mazur 

Sędzia Główny: Wacław Narwid 

 

Zgłoszenia:  w terminie do dnia 23.03.2017 r. do godz. 10:00 poprzez formularz na stronie  

  internetowej www.kowary.pl (UWAGA: Zgłaszający musi uzyskać potwierdzenie  

  na ekranie komputera, że zgłoszenie zostało przyjęte) 

  Uwaga: Ograniczona liczba startujących – 200 osób. 

 

Zawodnicy zobowiązani są posiadać ubezpieczenie NNW i kaski. 

 

Biuro zawodów: miejsce zawodów – Mala Upa. Bar na stoku. 

 

Konkurencja: slalom gigant. 

 

Zgłoszeni zawodnicy w narciarstwie zostaną podzieleni na następujące kategorie wiekowe 

Kobiety (K) i Mężczyźni (M): 

Juniorki/rzy  K-1 M-1 ur.: 2003 i młodsi  Kowarzanie + OPEN 

Juniorki/rzy  starsi K-2 M-2 ur.: 1993 – 2002  Kowarzanie + OPEN 

Senior/ka  K-3 M-3 ur.: 1978 – 1992  Kowarzanie + OPEN 

Master/ka  K-4 M-4 ur.:  1963 – 1977  Kowarzanie + OPEN 

Starzyk   K-5 M-5 ur.:  1962 i starsi  Kowarzanie + OPEN 

W przypadku niewielkiej ilości zawodników danej kategorii wiekowej organizator zastrzega sobie 

możliwość połączenia wybranych kategorii. 

 

Zgłoszeni zawodnicy w snowboardzie będą podzieleni tylko na dwie kategorie: 

Kobieta – OPEN 

Mężczyzna – OPEN 

 

Zawody mają charakter otwarty dla wszystkich uczestników. 

Osobna klasyfikacja dla mieszkańców Kowar + Open w poszczególnych grupach wiekowych. 

Start wg grup wiekowych i programu minutowego zawodów. 

Zawodnicy muszą posiadać dokument tożsamości (zawody rozgrywane są na terytorium Republiki 

Czeskiej). 

Program zawodów: 

Dnia 25.03.2018 r. godz. 08:00 – 09:00  wydawanie numerów  

godz. 09:00 – 09:30  oglądanie trasy 

   godz. 10: 00   start pierwszego zawodnika 

http://www.kowary.pl/


Ewentualny drugi przejazd uzależniony od czasu zakończenia pierwszego przejazdu. 

 

Organizator w dniu zawodów podejmie decyzję o przeprowadzeniu drugiego przejazdu. 

W takim przypadku suma czasów dwóch przejazdów wyłoni zwycięzcę w każdej kategorii wiekowej. 

W przypadku niesprzyjających warunków atmosferycznych i śniegowych organizator przeprowadzi 

tylko jeden przejazd. 

 

Zakończenie zawodów i ceremonia wręczenia nagród nastąpi około 45 minut po dojechaniu ostatniego 

zawodnika na metę. Przewidujemy również nagrodę dla najmłodszego i najstarszego zawodnika. 

Po zawodach zapraszamy do wspólnej zabawy. Planowany koniec imprezy o godz. 20:00. 

 

Kolejność startowa: 

K-1, M-1, 

K-5, K-4, K-3, K-2, 

M-5, M-4, M-3, M-2, 

Snowboard. 

 

Inne ustalenia: 

Obowiązuje opłata startowa dla narciarzy i snowboardzistów płatna na konto:  

P. W. JURO-TRANS JERZY GADOMSKI nr konta 94 1020 2124 0000 8002 0007 6240 (Prosimy o 

podanie w tytule płatności nazwę imprezy, czyli „Puchar Kowar” oraz swoje imię, nazwisko i 

kategorię wiekową) 

lub w dniu zawodów na miejscu - biuro zawodów do godziny 09:00. 

 

Kategoria K-1 i M-1 – 20,00 PLN 

Kategoria K-2  i M-2 opłaca 30,00 PLN 

Pozostałe kategorie wiekowe – 40,00 PLN 

 

Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie konkurencji w zależności od warunków 

śnieżnych. 

Aktualne warunki śniegowe panujące w miejscu rozgrywania zawodów można sprawdzić na stronie 

www.skimu.pl 

 

Koszt całodziennego karnetu dla zawodników po okazaniu numeru startowego wynosi 360 KČ. 

 

Ubezpieczenie NNW zawodników – we własnym zakresie. 

 

Atrakcja dodatkowa: II Otwarty Puchar Kowar w  Bumper Ball 

W oczekiwaniu na wyniki zostanie rozegrany II Otwarty Puchar Kowar w Bumper ball. Chętni 

zawodnicy zostaną umieszczeni w specjalnych dmuchanych kulach Bumper ball. Ich zadaniem będzie 

wypchniecie przeciwnika poza wyznaczone pole gry. zwycięzca przechodzi do następnego etapu. 

Zawody rozgrywane są metoda eliminacji, w II kategoriach; Kobiety i Mężczyźni. Nagrodzeni zostają 

jedynie zwycięzcy danej kategorii.  

 

Treść oświadczenia zawodników/opiekunów osób niepełnoletnich  biorących udział w imprezie: 

 
Oświadczenia dot. wszystkich zawodników 

1. Przyjmuje do wiadomości, iż Organizator, wszystkie osoby z nim współpracujące, a także osoby związane z 

przeprowadzeniem i organizacją zawodów nie ponoszą odpowiedzialności względem uczestników za szkody 

osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po zawodach z winy uczestnika. 

Uczestnicy startują na własną odpowiedzialność. Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność cywilną i prawną za 

wszystkie szkody (powstałe z ich winy na zdrowiu i mieniu w trakcie imprezy). Przez akceptację niniejszej 

deklaracji uczestnicy zrzekają się prawa dochodzenia prawnego lub zwrotnego od organizatora lub jego 

zleceniobiorców w razie wypadku lub szkody związanej z zawodami powstałych z winy zawodnika.  

2. Przyjmuję do wiadomości, że w razie wypadku powstałego z mojej winy nie mogę wnosić żadnych roszczeń 

w stosunku do organizatora.  



3. Przyjmuję do wiadomości, że należy przestrzegać zarządzeń służb porządkowych oraz warunków regulaminu.  

4. Zgadzam się z warunkami uczestnictwa i zgłaszam swoje uczestnictwo w ww. zawodach.  

5. Zdjęcia, nagrania filmowe oraz wywiady z moją osobą, także wyniki z moimi danymi osobowymi mogą być 

wykorzystane przez prasę, radio, telewizję.  

6. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych/ danych osobowych mojego 

dziecka/podopiecznego przez Organizatora imprezy pn.  8. Puchar Kowar w narciarstwie alpejskim i 

snowboardzie zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 

2135.). 

7. Oświadczam, że zapoznałam/em się i zgadzam się z Regulaminem imprezy pn. 8. Puchar Kowar w 

narciarstwie alpejskim i snowboardzie” która odbędzie się 25 marca 2018 r. r. i akceptuję warunki udziału w 

imprezie. 

8. W przypadku zagubienia numeru startowego lub znacznego jego zniszczenia uczestnik/jego opiekun ponosi 

jego koszt  w wysokości do 20 zł. 

9. Przyjmuje do wiadomości, że za ewentualne interwencje Czeskiej Górskiej Służby Ratunkowej (Horska 

Sluzba) Organizator nie ponosi odpowiedzialności finansowej. 

 

Oświadczenie dotyczące tylko uczestnika niepełnoletniego składane przez jego rodzica/opiekuna; 

10. Przyjmuję do wiadomości, iż każdy uczestnik niepełnoletni startuje na odpowiedzialność rodziców lub 

opiekunów).  

11. Zapisując swoje dziecko/podopiecznego zapewniam, że zapoznałem się z wszystkimi warunkami regulaminu 

zawodów i wypełniłem formularz zgłoszeniowy zgodnie z prawdą i kompletnie.  

12. Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka/podopiecznego w imprezie pn. 8. Puchar Kowar w narciarstwie 

alpejskim i snowboardzie” i akceptuję warunki udziału w imprezie.  

13. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka/podopiecznego przez Organizatora 

imprezy pn.  8. Puchar Kowar w narciarstwie alpejskim i snowboardzie zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 

r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2135.). 

 
 

 
Organizator:      Sponsorzy: 

P.W. JURO-TRANS, Gmina Miejska Kowary        SKiMU Mala Upa 

Współorganizatorzy:        JURO-TRANS 

Inline Alpine KARKONOSZE Team                      Ski.24  

Miejski Ośrodek Kultury w Kowarach                  Firma Barabaś – producent kostki brukowej 

Usługi Leśne Sławomir Sarnecki 

 JAJA Olszewski. 

         

        


