
XII OGÓLNOPOLSKA LIGA PRZEDSZKOLAKÓW W NARCIARTWIE ALPEJSKIM 

 
 

            

 

REGULAMIN I ZAPOWIEDŹ ZAWODÓW 

 

1. NAZWA ZAWODÓW:   

XII OGÓLNOPOLSKA LIGA  PRZEDSZKOLAKÓW W NARCIARTWIE ALPEJSKIM 

 

2. CEL ZAWODÓW: stworzenie możliwości współzawodnictwa sportowego dla dzieci przedszkolnych z terenu całej Polski, wspólna zabawa na śniegu, 

integracja narciarska dzieci, podnoszenie poziomu narciarstwa wśród dzieci. Dla trenerów upatrywanie potencjalnie utalentowanych dzieci .Udział w 

zawodach-dobra sportowa zabawa. 

 

3. ORGANIZATOR: Klub Sportowy  Frajda Zakopane , ul. Brzozowskiego 29 34-500 Zakopane 

 

4. GŁÓWNY SPONSOR ZAWODÓW: MATTEL – BARBIE , HOTWEELS/ HEAD /  PM SPORT / GoBo – Hurtownia spożywcza   

 

5. WARUNKI UCZESTNICTWA : uczestnikami ligi są dzieci w wieku przedszkolnym z terenu całej Polski, którzy za pośrednictwem klubów 

narciarskich, ich trenerów dokonali zgłoszenia oraz opłaty startowej. 

Prawo do startu w zawodach maja dzieci posiadające samodzielne umiejętności narciarskie, wszelka pomoc osób trzecich na trasie GS zabroniona ( z 

wyjątkiem rocznika 2019)  

 

6. KATEGORIE WIEKOWE: 

 

ROCZNIK 2016 

ROCZNIK 2017  

ROCZNIK 2018  

ROCZNIK 2019 

z rozgraniczeniem na dziewczynki i chłopcy  

 

• Organizator zastrzega sobie możliwość połączenia dziewczynek i chłopców w danej kategorii wiekowej . Minimalna liczba zawodników w danej 

grupie wynosi 3.  

 

 

 

 



 

7. SPOSÓB PRZEPROWADZANIA ZAWODÓW:  

 

• Zawody przeprowadza się zgodnie w Narciarskim Regulaminem Sportowym 

• Planuje się przeprowadzenie 1 przejazdu Slalomu Giganta 

• Czas przejazdu zostanie zapisany na tablicy wyników, która do czasu zakończenia zawodów jest tablicą wyników nieoficjalnych. Wyniki z tablicy 

zostaną zweryfikowane wydrukiem z elektronicznego pomiaru czasu,  

• Zawody przeprowadzane są przy elektronicznym pomiarze czasu 

 

8. KONKURENCJE LIGI : 3 edycje – SLALOM GIGANT 

 

9. PUNKTACJA KOŃCOWA INDYWIDUALNA: 

 

 

Miejsce 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

 

17 18 19 20 21 22 23 23 25 26 27 28 29 30 

Punkty 100 80 60 50 45 40 36 32 29 26 24 22 20 18 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

   

   
Zawodnicy, którzy uzyskają taki sam czas zostaną sklasyfikowani na tym  samym miejscu i otrzymają punkty wg w/w klucza. 

O wyniku końcowym decyduje suma uzyskanych pkt. ze wszystkich przeprowadzonych edycji.  

Do klasyfikacji generalnej liczą się 3 najlepsze wyniki z udziału w 3 przeprowadzonych Zawodach. 

W przypadku rozegrania 2 Zawodów pod uwagę brane będą 2 najlepsze wyniki. 

W  przypadku przeprowadzenia 1 Zawodów, organizator nie przewiduję klasyfikacji generalnej z Ligii.  

W przypadku uzyskania takiej samej liczby punktów w indywidualnej klasyfikacji generalnej , o zwycięstwie końcowym decydować będzie liczba 

odpowiednio zajętych pierwszych, drugich, trzecich miejsc  we wszystkich rozegranych zawodach,  oraz udział we wszystkich trzech edycjach 

zawodów. W przypadku nie rozstrzygnięcia klasyfikacji generalnej wg w/w klucza , decydować będzie zdobyta ilość punktów  w finałowej edycji. 

                
  

10. LOSOWANIE:  

• losowanie wg regulaminu przeprowadza organizator 

• do I edycji losowanie „wspólny kocioł” 

• do II i III edycji pierwsza 15 z aktualnego rankingu – losowanie, pozostali wg aktualnego rankingu, losowani będą zawodnicy z taką samą 

ilością pkt oraz z kontem zerowym  

 

 



11. ZGŁOSZENIA: 

Zapowiedź Zawodów pojawia się na stronie www.frajda.zakopane.pl na 7 dni przed organizacją Zawodów. Formularz zgłoszeniowy zamyka się o 

północy na 2 dni przed dniem rozgrywania XII Ogólnopolskiej Ligii Przedszkolaków.  

 

Zgłoszenia należy kierować tylko i wyłącznie przez formularz zgłoszeniowy na stronie www.s-time.pl  ,  www.frajda.zakopane.pl  

Po zgłoszeniu i uiszczeniu opłaty startowej na podany w zgłoszeniu adres e-mail wysyłane będą informacje zwrotne dotyczące szczegółów Zawodów. 

 

13.OPŁATA STARTOWA:  

 

Opłata startowa w wysokości 90 zł ( za każdą edycję) musi być zaksięgowana na koncie Organizatora najdalej na 2 dni przed datą rozegrania Zawodów-

co stanowi umieszczenie Dziecka na liście startowej zawodników. 

Ze względów Organizacyjnych prosimy o unikanie dokonywania wpłat w dniu Zawodów 

Nr konta :ING Bank Śląski 59 1050 1445 1000 0090 3034 3090. 

!!! opłata startowa w dniu zawodów wynosi 100 zł !!! 

 

Opłata startowa nie zawiera karnetu na wyciąg. 

 

       14.TERMIN I MIEJSCE ZAWODÓW: 

 

• I edycja  15.01.2023 – Centrum szkoleń narciarskich  Nosal  

• II edycja  12.02.2023 – Centrum narciarskie Czarna Góra - Koziniec 

• III edycja  05.03.2023 – Centrum narciarskie Litwinka Grapa   

 

15. NAGRODY: 

• INDYWIDUALNIE  po każdej edycji na stoku puchary miejsca od I – III , dyplomy miejsca od I-VI,  oraz nagrody rzeczowe za miejsca I-III 

• Dla każdego startującego Dziecka przewidziany jest dyplom,   upominek, poczęstunek. 

• KLASYFIKACJA KOŃCOWA - INDYWIDUALNA: miejsca od I-III puchary, od I-VI dyplomy,  

 

16. POSTANOWIENIA KOŃCOWE: 

 

• Zapisy do zawodów i wpłata opłaty startowej jest potwierdzeniem zaznajomienia się z regulaminem i wyrażeniem  akceptacji zawartych w nim 

postanowień 

•      W czasie trwania zawodów nad  bezpieczeństwem zawodników czuwa RATOWNIK MEDYCZNY 

•  Ewentualne protesty należy wnieść do sędziego mety, do 10 minut po zakończeniu zawodów i wpłacie wadium w wysokości 200 zł, protest 

rozstrzyga jury zawodów 

• Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania , opóźnienia, skrócenia trasy, zmiany daty zawodów lub innych zmian ze względu na 

bezpieczeństwo zawodników 

http://www.frajda.zakopane.pl/
http://www.s-time.pl/


• Istnieje obowiązek posiadania kasku narciarskiego 

• Informacje o lidze www. frajda.zakopane.pl, www.podhale-sport.pl, biuro@frajda.zakopane.pl lub Tel. 0-604 448784, 604 194737 

• Szczegółowy plan zawodów ukaże się na stronie frajda.zakopane.pl, oraz na klubowym Fb, na dwa dni przed zawodami.  

 

 

17 UBEZPIECZENIE I ODPOWIEDZIALNOŚĆ 

 

Wszystkie dzieci muszą znajdować się pod opieką trenerów lub opiekunów. 

Start w zawodach odbywa się na odpowiedzialność rodziców i trenerów. 

Organizator posiada ubezpieczenie OC. 

• Ubezpieczenie uczestnika od NNW jest dobrowolne i znajduje się w gestii trenera, rodzica lub opiekuna 

 

 

Organizator 

KS FRAJDA ZAKOPANE  

http://www.podhale-sport.pl/
mailto:biuro@frajda.zakopane.pl

