Regulamin
Przemyskiej Ligi Alpejskiej Dzieci i Młodzieży 2019.
1.

ORGANIZATOR
Przemyskie Towarzystwo Narciarskie, Przemyski Ośrodek Sportu i Rekreacji
2. CEL ZAWODÓW
Celem zawodów jest:
a) upowszechnianie narciarstwa alpejskiego
b) współzawodnictwo sportowe i propagowanie aktywnych form wypoczynku wśród dzieci i
młodzieży szkolnej Miasta Przemyśla.
3. Terminy :
21 stycznia 2019 roku I edycja godz. 10:15– start pierwszego zawodnika.
31 stycznia 2019 roku II edycja godz. 10:15– start pierwszego zawodnika.
28 lutego 2019 roku III edycja godz. 10:15– start pierwszego zawodnika.
4.

UCZESTNICY
Dzieci i młodzież - uczniowie szkół miasta Przemyśl.
5. KONKURENCJE slalom gigant, 1 lub 2 przejazdy, trasa nr 1.
6. KLASYFIKACJA, PUNKTACJA, RANKING
1. Indywidualna według klucza:
Miejsca: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Punkty: 60 50 40 35 30 28 26 24 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6
Miejsca: 26 27 28 29 30
Punkty: 5 4 3 2 1
Do klasyfikacji indywidualnej końcowej zliczane będą punkty z wszystkich edycji ligi. W
przypadku gdy zawodnicy uzyskają tą samą ilość punktów, wówczas o miejscu decyduje
więcej wyższych lokat w poszczególnych edycjach.
2. Drużynowa (klasyfikacja szkół),
Klasyfikacja drużynowa: Suma punktów 5 zawodników z każdej szkoły, którzy zajęli najwyższe
miejsca.
System punktacji:
1 miejsce – 20 , 2 miejsce – 18 , 3 miejsce – 16 , 4 miejsce – 14 , 5 miejsce – 12
6 miejsce – 10 , 7 miejsce – 8 , 8 miejsce – 6 , 9 miejsce - 4 , 10 miejsce - 2
11 miejsce i niżej - 1
7. KATEGORIE WIEKOWE:

Rocznik

Dziewczęta

Chłopcy
Kategoria

2011 i młodsi
2009-2010
2007-2008
2005-2006

I
III
V
VII

II
IV
VI
VIII

2003-2004
2002 i starsi/starsze

IX
XI

X
XII

8. ZGŁOSZENIA
Zgłoszeń dokonują WYŁĄCZNIE szkoły na załączonym formularzu
Powyższe nie dotyczy dzieci z przedszkola. Zgłoszenia tych dzieci dokonują także rodzice na adres
r.kazimir@posir.pl (należy podać imię nazwisko oraz pełną datę urodzenia i telefon kontaktowy).
Zgłoszenia przyjmowane są do dnia 18 stycznia 2019 roku do godz. 15.00.
Zgłoszenie należy przekazać pocztą elektroniczną /email: r.kazimir@posir.pl / oraz wydrukować i
podpisane przez Dyrektora Szkoły złożyć w sekretariacie Hali sportowej POSiR.
W przypadku rozbieżności pomiędzy zgłoszeniem pisemnym a elektronicznym organizator przyjmuje
zgłoszenie pisemne.
Odbiór numerów startowych w dniu zawodów na stoku narciarskim. Numery będą wydawane
wyłącznie nauczycielom/opiekunom wskazanym w zgłoszeniu.
Zgłoszenia i regulamin dostępne są na stronie: www.zawody.posir.pl.
Zgłaszający zobowiązany jest do posiadania pisemnej zgody rodziców na udział dziecka w zawodach.
ZAPISY PO WYZNACZONYM TERMINIE NIE BĘDĄ PRZYJMOWANE.
9. ZASADY ROZGRYWANIA ZAWODÓW
a) Zawody odbędą się w konkurencji slalom gigant - 1 przejazd lub 2 przejazdy (decyzja podana
zostanie w trakcie zawodów)
b) Zjazd trasą slalomu (przed rozpoczęciem zawodów) powoduje ukaranie zawodnika poprzez
dyskwalifikację.
c) Starty w kolejności: I, II, III itd. Program minutowy podany zostanie przed zawodami na stronie
www.zawody.posir.pl
d) Zawodnik musi posiadać i okazać na życzenie organizatora aktualną legitymację szkolną lub inny
dokument stwierdzający tożsamość.
e) Uczestnicy zobowiązani są do sportowego zachowania, przestrzegania regulaminów. Za grupę
startująca w zawodach odpowiada nauczyciel/opiekun wskazany w zgłoszeniu. W przypadku braku
warunków śniegowych Organizator zastrzega sobie prawo odwołania bądź zmiany terminu zawodów.
f) Zawodnicy startują na własny koszt, organizator zaleca wykupienia karnetu szkolnego zgodnie
z obowiązującym cennikiem i po wcześniejszym pisemnym zgłoszeniu tego faktu w sekretariacie
POSiR.
g) Organizator zaleca wykupienie dodatkowego ubezpieczenia narciarskiego.
10. NAGRODY :

Wręczane na podsumowaniu Przemyskiej Ligi Alpejskiej Dzieci i Młodzieży 2019.
W klasyfikacji indywidualnej miejsca I-III puchar , dyplom, miejsca IV-VI dyplom
W klasyfikacja drużynowej miejsca I- III puchary , pozostałe szkoły dyplomy
11. JURY I PROTESTY
Kwestie sporne oraz ewentualne protesty rozstrzyga po zakończeniu imprezy Jury Zawodów.
Zgłoszenie protestu poprzedzone jest wpłatą kaucji 300 zł i musi spełniać wymogi formalne
wynikające z przepisów Narciarskiego Regulaminu Sportowego. Bezzasadność wniosku upoważnia do
zatrzymania ww. kwoty na rzecz organizacji imprezy.
12. POLITYKA PRYWATNOŚCI
Klauzula RODO:
INFORMACJA DLA UCZESTNIKÓW ZAWODÓW NARCIARSKICH O ZASADACH
PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
Na podstawie ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych nr 2016/679 (dalej
„RODO”), informuję, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej „Administrator”) jest
Przemyski Ośrodek Sportu i Rekreacji z siedzibą w Przemyślu, adres: ul. A. Mickiewicza 30;
37-700 Przemyśl, tel. 16 678 57 58.
2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 litera a) RODO w
celu uczestnictwa w zawodach sportowych.
3. Zakres Pani/Pana danych, które podlegają lub mogą podlegać przetwarzaniu:
• dane identyfikacyjne (imię i nazwisko, wiek, płeć, wizerunek, obywatelstwo, przynależność
klubowa),
• dane kontaktowe (numer telefonu, e-mail)
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
(1) Polski Związek Narciarski.;
(2) media relacjonujące zawody sportowe;
(3) media społecznościowe, w szczególności Facebook;
(4) podmioty świadczące usługę pomiaru czasu w trakcie przeprowadzania zawodów
narciarskich;
5. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały przekazaniu do państw spoza UE.
6. Okres przechowywania Pani/Pana danych osobowych będzie ustalany z zastosowaniem
następujących kryteriów:
• w razie złożenia ewentualnych roszczeń możemy przechowywać Pani/Pana dane do chwili
przedawnienia Pani/Pana roszczeń;

7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania,
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia
sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych na podstawie prawnie uzasadnionego
interesu, z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją.
8. Posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
jeżeli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza
przepisy RODO.
10. Pana/Pani dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w
rozumieniu RODO, w tym profilowaniu związanemu z automatycznym podejmowaniem
decyzji.
11. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych
Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do udziału w Przemyskiej Lidze
Alpejskiej Dzieci i Młodzieży 2019

