Jurgow Masters Cup
Wyścig slalomy i slalom gigant
Jurgow (PL), 18.-20.12.2020
Wyścigi są uwzględnione w VISEGRAD MASTERS CUP

Organizator:

TJ VYSOKÉ TATRY

Narciarnia Nowy Sacz, TJ Vysoké Tatry, Ski Club Masters

Zabezpieczenie techniczne: Narciarnia Nowy Sacz, TJ Vysoké Tatry, Ski Club Masters
Lokalizacja:

JURGÓW SKI (POLSKA), stok narciarski 1,2 - www.jurgowski.pl

Termin zawodów:

18.-20.12.2020

Dyscypliny:

- Piątek

- slalom (2 okrążenia, mężczyźni i kobiety)
- slalom popołudnie (2 okrążenia, mężczyźni i kobiety)
- Sobota
- slalom dopołudnie (2 okrążenia, mężczyźni i kobiety)
- Niedziela - slalom Gigant (2 okrążenia, mężczyźni i kobiety)

Komitet Organizacyjny:

Przewodniczący:
Wiceprzewodniczący:
Dyrektor wyścigu :
Dowódca toru:
Czasomierz:
Członek:

Pavel Krasula
Piotrek Stolarczyk
Wojciech Płoskonka
Ing. Jozef Ondrašik
Sportiming Štancel
Ing. Šimon Mastný

Informacje:

Piotrek Stolarczyk: + 486 002 474 43 (i SMS), piotrek.stolarczyk@poczta.fm
Wojciech Ploskonka: +486 955 515 08 (aj SMS)
Pavel Krasuľa:
+421 911 425 381 (aj SMS), krasula@slovanet.sk
www.ski-masters.cz, www.facebook.com/SkiSerieMaster.cz

Zasady wyścigu:

Bieg odbywa się zgodnie z Regulaminem Wyścigów Narciarskich w
Dyscyplinach Alpejskich obowiązującym w FIS-MASTERS oraz Visegrad
Masters Cup 2020-21. W biegu mogą brać udział kobiety i mężczyźni w wieku
powyżej 1990 (odp. 2004) włącznie.
Kategorie Startowe:
- Kobiety C1 – C11 (30 lat i więcej) - po 5 latach
- Mężczyźni B7 – B12 (60 lat i więcej) - po 5 latach
- Mężczyźni A1 – A6 (30 až 59 lat) - po 5 latach
- Open kobiety OŽ (16 až 29 lat)
- Open mężczyźni OM (16 až 29 lat)
Zawodnicy wystartują według daty urodzenia od najstarszego (C, B, A, O).

Zgłoszenia:

Online: https://forms.gle/jdEVwyRjX1hNmfAa6, www.ski-masters.cz,
e-mail: krasula@slovanet.sk

Zgłoszenia do:

czwartek 17.12.2017 20:00 (możliwość rejestracji na miejscu podczas
prezentacji)

Opłata startowa:

15 euro (65 Złote) za wyścig i zawodnika
Opłata za szkolenie wynosi 5 euro za zawodnika i dyscyplinę.
Opłata startowa zostanie pobrana przy nadaniu numerów startowych.

Odprawa:

Odprawa i odbiór numerów startowych odbędzie się w restauracji Jurgów.

Program Zawodów:
CZWARTEK (17.12.) – TR

8:30 - 16:00
17:00

Trening GS, SL
Spotkanie liderów zespołów (restauracja Jurgów)
- tylko 1 osoba na drużynę narodową

PIĄTEK (18.12.) – SL

7:00 - 8:30
8:30 - 9:00
9:15
10:15 - 10:45
11:00

odprawa
oglądanie trasy
start 1.runda SL
oglądanie trasy
start 2. runda SL

PIĄTEK (18.12) – SL

11:30 - 12:00
12:30 - 13:00
13:15
14:30 - 15:00
15:15

odprawa tylko nowych zawdników
oglądanie trasy
start 1.runda SL
oglądanie trasy
start 2. runda SL

SOBOTA (19.12.) – SL

7:00 - 8:30
8:30 - 9:00
9:15
10:15 - 11:45
11:00

odprawa
oglądanie trasy
start 1.runda SL
oglądanie trasy
start 2. runda SL

NIEDZIELA (20.12.) – GS

7:00 - 8:30
8:30 - 9:00
9:15
10:30 - 11:00
11:15

odprawa
oglądanie trasy
start 1.runda GS
oglądanie trasy
start 2. runda GS

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany harmonogramu i dyscyplin.Druga runda rozpoczyna się
w tej samej kolejności co pierwsza runda.
Na wszystkich obszarach kompleksu należy przestrzegać obowiązujących przepisów higienicznych
(welon, odstępy)!

Ogłoszenie wyników :
Nagrody:

W ciągu 40 minut po biegu - przed restauracją
Wyniki pośrednie (na oficjalnej tablicy) - przed restauracją

Zdobywcy trzech pierwszych miejsc w każdej kategorii otrzymają medale .
Dla wszystkich zawodników zostanie losowane cenne nagrody według numerów
startowych po biegu i ogłoszeniu wyników.

Zabezpieczenie medyczne zawodów:

Pogotowie górskie/ Ośrodek Jurgów

Protesty:

Zgodnie z zasadami zawodów narciarstwa alepejskiego (depozyt 20 EUR).
W przypadku pozytywnego rozstrzygnięcia kaucja podlega zwrotowi.

Ubezpieczenie:

Wszyscy uczestnicy biorą udział w wyścigu na własne ryzyko i są zobowiązani
do posiadania odpowiedniego ubezpieczenia. Organizator wyścigu nie ponosi
odpowiedzialności za kontuzje zawodników, osób oficjalnych lub widzów.
Homologowana ochrona głowy jest obowiązkowa na wyścigu i zalecamy
homologowany ochraniacz kręgosłupa.

Noclegi:

indywidualnie
Pavel Krasuľa: +421 911 425 381, krasula@slovanet.sk

Visegrad Masters Cup: Inne wyścigi zawarte w VISEGRAD MASTERS CUP 2020-2021:
Data
16.-17.1.2021

Miejsce
Vrbno pod Pradědem (CZ)

Dyscyplina
SG, GS, SL

11.-12.2.

Štrbské pleso (SK)

GS, GS

19.-20.3.

Kouty nad Desnou (CZ

SG, GS, SL

Przepisy rózne:
Za numer początkowy pobierana jest strata w wysokości 20 Eur.
Harmonogram jest wiążący dla wszystkich zawodników i urzędników, którzy wezmą udział
w zawodach.
Rejestrując się i biorąc udział w wyścigu, zawodnicy, urzędnicy, akompaniament i
widzowie wyrażają zgodę na robienie zdjęć i nagrań audio i audio. Te zdjęcia, nagrania
dźwiękowe i audiowizualne mogą być wykorzystane przez organizatora do dowolnych
celów reklamowych, promocyjnych i podobnych, bezpłatnie.
Parking - na miejscu
Możliwe odwołanie wyścigu: do poniedziałku 14.12.2020, 20:00 - www.ski-masters.cz
Potwierdzenie udziału w konkursie jest obowiązkowe dla wszystkich zawodników i osób
związanych z przygotowaniem do zawodów.
Mapa :

Przepisy COVID-19:
- Komitet Organizacyjny podejmie niezbędne kroki w celu ochrony zdrowia uczestników.
- Korzystanie z welonu jest wymagane we wszystkich pomieszczeniach zamkniętych i
zewnętrznych (np. Na starcie, na mecie i na kolejkach linowych, podczas ceremonii wręczenia
nagród).
- Zasłoń usta i nos chusteczką przed kaszlem lub kichaniem. Zachowaj odległość co najmniej 1,5
metra.
- Dezynfekuj ręce przed wejściem do jakiegokolwiek pomieszczenia (np. Restauracje, ...).
- Jeśli źle się poczujesz, zostań w domu.
- Komitet Organizacyjny zrzeka się jakiejkolwiek odpowiedzialności w przypadku wypadków lub
innych roszczeń z tytułu odpowiedzialności (możliwa choroba COVID).
- W przypadku zmiany wskaźnika COVID-19 na „last minute” organizator zastrzega sobie prawo
do odwołania wyścigu bez odpowiedzialności i zwrotu kosztów podróży.
- Nie ma widzów.
- Wszystkie te zasady obowiązują przy uwzględnieniu aktualnej sytuacji. Zasady podlegają
korekcie zgodnie z decyzją rządu czeskiego. Komitet organizacyjny będzie przestrzegał
wszystkich zasad bezpieczeństwa ogłoszonych przez odpowiednie Ministerstwo Zdrowia, aby
uniknąć jakiegokolwiek ryzyka.
Zwróć uwagę na COVID-19
Wyścigi mogą być bezpieczne, jeśli wszyscy uczestnicy zachowują się odpowiedzialnie i
rozważnie.
Postępuj zgodnie z instrukcjami komitetu organizacyjnego!

