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7.

Zjazd na sankach Wójtów, Burmistrzów, Przewodniczących Rad oraz
VIP-ów na odcinku 100 m – na czas

O zajętym miejscu decyduje uzyskany najlepszy czas w poszczególnych
konkurencjach, z wyjątkiem konkurencji Nr 3 „Zjazd na byle czym”

I. Cel imprezy
– popularyzacja aktywnych form wypoczynku dla dzieci, młodzieŜy
i dorosłych
– promocja walorów przyrodniczych i krajoznawczych gminy Adamów
i miejscowości Jacnia
– popularyzacja sportów zimowych na Stoku Narciarskim w Jacni
– wyłonienie najsprawniejszych i najlepszych zawodników Zimowych
Igrzysk LZS

V. Uczestnictwo
w Zimowych Igrzyskach LZS na Stoku Narciarskim w Jacni mogą startować
wszyscy chętni, z terenu miasta Zamość i powiatu zamojskiego:
- reprezentacje gmin
- reprezentacje szkół
KaŜdy uczestnik Zimowych Igrzysk musi posiadać swój sprzęt sportowy
KaŜdy zawodnik opłaca startowe w wysokości 5 zł.
KaŜdy zawodnik otrzyma posiłek.

II. Organizatorzy
- Starostwo Powiatowe w Zamościu
- Urząd Miasta Zamość
- Urząd Gminy Adamów
- Wojewódzkie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Lublinie
- Powiatowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Zamościu
- Stok Narciarki w Jacni
- Zamojsko-Roztoczański Związek Gmin w Zamościu
- Sponsorzy

VI. Nagrody
- za I –III miejsce w poszczególnych konkurencjach zostaną wręczone
okolicznościowe medale i pamiątkowe dyplomy Zimowych Igrzysk LZS
- za I – VI miejsc w punktacji końcowej gmin zostaną wręczone puchary
- przewidziane są nagrody rzeczowe dla najlepszych zawodników Zimowych
Igrzysk LZS
- wszystkie reprezentacje gmin i szkół otrzymają pamiątkowe dyplomy
uczestnictwa

III.Termin i miejsce
Zimowe Igrzyska zostaną przeprowadzone na Stoku Narciarskim w
miejscowości Jacnia (gm. Adamów) w dniu 11 LUTEGO 2011 r. (piątek).
Uroczyste otwarcie o godz. 10.00, rozpoczęcie konkurencji godz. 10.30
IV. Program Zimowych Igrzysk
- konkurencje na śniegu dla dzieci, młodzieŜy, dorosłych , Wójtów,
Burmistrzów, Przewodniczących Rad Gmin oraz VIP-ów
Konkurencje:
1. Zjazd na sankach (jedna osoba) na odcinku 100 m – na czas:
- dziewczęta i chłopcy – szkoły podstawowe
- dziewczęta i chłopcy – gimnazja
- kobiety i męŜczyźni – dorośli
2. Zjazd na sankach druŜynowy (3 osoby) na odcinku 100 m – na czas.
Startują druŜyny 3 osobowe powyŜej 16 lat
3. Zjazd na „Byle czym” na odcinku100 m – na najlepszy pomysł (efekt).
Startują wszyscy chętni
4. Zjazd na desce snowboard na odcinku 200 m – na czas. Startują chłopcy
i dziewczęta – gimnazja, kobiety i męŜczyźni - dorośli.
5. Slalom narciarki na odcinku 200 m – na czas. Startują:
a) chłopcy, dziewczęta – szkoły podstawowe
b) chłopcy, dziewczęta – gimnazja
c) kobiety i męŜczyźni – dorośli
6. Zjazd na „jabłuszku” na odcinku 50 m na czas. Startują dziewczęta
i chłopcy – przedszkolaki

VII. Zgłoszenia
Potwierdzenie udziału z podaniem ilości startujących zawodników naleŜy
zgłosić do dnia 9 lutego 2011 r. (środa) do Urzędu Gminy Adamów, tel./fax
084 6186102
Zgłoszenia imienne startujących zawodników do poszczególnych konkurencji
nie później na pół godziny przed rozpoczęciem konkurencji.
VIII. Sprawy finansowe
Koszty organizacji Zimowych Igrzysk na Stoku Narciarskim w Jacni
pokrywają organizatorzy. Startujący uczestnicy przyjeŜdŜają na własny koszt.
IX. Punktacja
Punktacja prowadzona będzie po kaŜdej konkurencji. Suma zdobytych
punktów zdecyduje o kolejności zdobytego miejsca przez reprezentację
poszczególnych gmin. Zjazd na „byle czym” nie wchodzi do punktacji gmin.
X. Uwagi końcowe
- Zimowe Igrzyska na Stoku Narciarskim w Jacni zostaną przeprowadzone
z uwzględnieniem warunków atmosferycznych, tzn. mogą być odwołane,
jeŜeli warunku zagraŜałyby Ŝyciu lub zdrowiu uczestników.
- Igrzyska są ubezpieczone w zakresie NW.
Organizatorzy zabezpieczają gorącą herbatę wszystkim startującym
zawodnikom Zimowych Igrzysk LZS.

SERDECZNIE ZAPRASZANY NA STOK NARCIARSKI DO JACNI

