XX Jubileuszowe Mistrzostwa Polski Lekarzy
w Narciarstwie Alpejskim
Kluszkowce 2017
Zapraszamy do udziału w XX Mistrzostwach Polski Lekarzy w Narciarstwie
Alpejskim, które odbędą się w dniach 24 – 26.02.2017 w Kluszkowcach.
XX MISTRZOSTWA POLSKI LEKARZY W NARCIARSTWIE ALPEJSKIM
PROGRAM ZAWODÓW :
Piątek, 24.02.2017
- godzina 18.00 – 22.00

weryfikacja zgłoszeń , odbiór numerów startowych
biuro zawodów : Nowy Targ hotel Góralski Raj
Os.Szuflów 12b

Sobota, 25.02.2017
- godzina 09.00 – slalom gigant, 1 przejazd ( godz. 8.30 oglądanie trasy )
- godzina 11.00 – slalom gigant, 2 przejazd ( godz. 10.30 oglądanie trasy )
- godzina 13.30 - slalom specjalny , 1przejazd ( godz. 13.00 oglądanie trasy )
- godzina 15.30 - slalom specjalny , 2 przejazd ( godz.15.00 oglądanie trasy )
Zawody odbędą się w Kluszkowcach w ośrodku narciarskim Czorsztyn-Ski
na trasie nr 6 lub 3. Mapa tras na www.czorsztyn-ski.com.pl
Harmonogram może ulec zmianie w związku z mniejszą niż oczekiwana
liczbą uczestników lub niekorzystnymi warunkami pogodowymi.
Obowiązują komunikaty na tablicy zlokalizowanej w rejonie mety.
- godzina 20.00 – ogłoszenie wyników , gala zakończenia
Nowy Targ hotel Góralski Raj
Os.Szuflów 12b

Niedziela, 26.02.2017

- w godzinach 10.00-14.00 prezentacja motoryzacyjnej oferty
partnera MPL 2017 dedykowanej środowisku lekarskiemu .
Inauguracja programu bezpiecznej jazdy w ruchu otwartym
„ Bądź bezpieczny z Mistrzem ‘’ , w którym Mistrzowie
Polski w wyścigach samochodowych szkolić będą lekarzy.
Klasyfikacje w Mistrzostwach Polski Lekarzy w Narciarstwie Alpejskim.
Planujemy przeprowadzenie klasyfikacji indywidualnej w podanych dalej grupach
wiekowych , wyłonienie Mistrzyni i Mistrza Polski w klasyfikacji generalnej oraz 3
najlepszych Izb Lekarskich na podstawie wyniku sumy 3 najlepszych czasów zawodników
w każdej z konkurencji bez podziału na kategorie wiekowe.
Podczas gali zakończenia odbędzie się losowanie cennych nagród rzeczowych
wśród wszystkich uczestników zawodów niezależnie od osiągniętego wyniku
sportowego. .

Zawody odbędą się zgodnie z przepisami NRS. Kaski są obowiązkowe dla wszystkich
uczestników. Zawodnicy startują w zawodach na własną odpowiedzialność.
Organizator zaleca posiadanie ubezpieczenia OC i NNW.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody i straty powstałe
u zawodników oraz w stosunku do osób trzecich i mienia.
ZGŁOSZENIE UDZIAŁU W ZAWODACH
Osoby zainteresowane udziałem w zawodach prosimy przesłanie zgłoszenia na adres :
mpl2017alp@yahoo.com
W treści zgłoszenia prosimy podać :
1. Imię i nazwisko
2. Adres mailowy
3. Telefon kontaktowy
4. Rok urodzenia
5. Adres korespondencyjny
6. Przynależność do Izby Lekarskiej
7. Deklaracja startu w slalomie gigancie , slalomie specjalnym

OPŁATY :

130,00 – udział jednej osoby. Kwota obejmuje opłatę za udział w zawodach ( slalom +
slalom gigant ), pakiet startowy , udział w gali zakończenia.
100,00 – udział jednej osoby. Kwota obejmuje opłatę za udział w zawodach w jednej
konkurencji ( slalom lub slalom gigant) , pakiet startowy , udział w gali zakończenia.
80,00 – dla osoby towarzyszącej / nie startującej w zawodach / udział w gali zakończenia
Dzieci do lat 12 – udział w zawodach bezpłatny
DANE DO PRZELEWU
Organizator : PAJA AUTOSPORT , Królowej Jadwigi 129A, 30-212 Kraków
nr. rachunku bankowego :73 2530 0008 2055 1115 0514 0001
/ w tytule proszę podać imię i nazwisko oraz konkurencję ( slalom, slalom gigant, osoba
towarzysząca nie biorąca udziału w zawodach /
Uwaga: Prosimy o dokonanie opłaty uczestnictwa w zawodach do dnia 18.02.2017 .
Potwierdzenie prosimy przesłać na adres: mpl2017alp@yahoo.com
KATEGORIE WIEKOWE :
Kolejność startu: dzieci, osoby towarzyszące, K1, K2 , K3, K4, K5, K6, K7, K8 M1, M2,
M3, M4, M5, M6, M7, M8
K – kobiety M-mężczyźni
1. przed 1957
2. 1957 - 1961
3. 1962 - 1966
4. 1967 - 1971
5. 1972 – 1976
6. 1977 – 1981
7. 1982 i młodsi
8. studenci medycyny
9.dzieci
Uwaga : W przypadku mniejszej liczby niż pięciu zawodników w poszczególnych grupach
organizator zastrzega sobie możliwość połączenia sąsiednich kategorii wiekowych.
Uwaga : Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń to 18.02.2017. po tym terminie
zgłoszenia i płatność możliwa wyłącznie na miejscu . Późne zgłoszenie może
nie zostać zaakceptowane jeśli pojemność trasy i ramy czasowe mistrzostw zostaną
przekroczone.
Uprzejmie informujemy , iż w związku z ograniczoną dostępnością miejsc
noclegowych na Podhalu w czasie zawodów wynikającą z ferii województw
dolnośląskiego, opolskiego, zachodniopomorskiego i mazowieckiego organizator
dokonał wstępnej rezerwacji na Państwa rzecz 35 pokojów w hotelu
Góralski Raj w Nowym Targu. Prosimy uprzejmie o jak najwcześniejszą
rezerwację , nie później niż do 15.01.2017.
Rezerwacja jest możliwa po podaniu hasła : Mistrzostwa Polski Lekarzy

pod nr tel +48 18 264 67 63 i +48 663 487 124 , lub drogą mailową :
hotel@goralski-raj.pl

