
   

                                                    REGULAMIN
              Gołdapskiej Ligi Narciarskiej

                                                   Sezon 2014/2015
                                                     - PROJEKT-                                                         
CEL                      
- popularyzacja biegów narciarskich
- stworzenie rywalizacji sportowej wśród młodzieży i dorosłych
- wyłonienie najlepszych narciarzy w Gołdapi i regionie

ORGANIZATOR
- Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gołdapi
 
TERMINY:
30 Grudnia – I rzut Gołdapskiej Ligi Narciarskiej – Bieg Sylwestrowy
11 Stycznia – II rzut Gołdapskiej Ligi Narciarskiej
31 Stycznia – III rzut Gołdapskiej Ligi Narciarskiej – Bieg Do Zdroju
14 Lutego – IV rzut Gołdapskiej Ligi Narciarskiej – Bieg Walentynkowy
21 Lutego – V rzut Gołdapskiej Ligi Narciarskiej – Podbieg pod Piękną Górę
Terminy oraz dystanse mogą różnić się od podanych w regulaminie z uwagi na warunki pogodowe.

                          I                                                                                                II
PROPOZYCJA KATEGORI :                                            PROPOZYCJA KATEGORI:
Bieg  SP dziewcząt rocz.  2002 i mł. - K1                              Bieg  SP dziewcząt rocz.  2006 i mł.   K1 
Bieg  SP chłopców rocz.  2002 i mł. - M1                              Bieg  SP chłopców rocz.  2006 i mł.   M1  
Bieg  SG dziewcząt rocz. 2001-1999 -K2                               Bieg  SP dziewcząt rocz.  2004-2003  K2 
Bieg  SG chłopców rocz.  2001-1999 -M2                              Bieg  SP chłopców rocz.  2004-2003  M2  
Bieg  SPG juniorek  rocz. 1998-1996 – K3                             Bieg  SP dziewcząt rocz.  2003-2002  K3 
Bieg  SPG juniorów rocz. 1998-1996 -M3                              Bieg  SP chłopców rocz.  2003-2002  M3 
Seniorzy i Seniorki rocz. 1995 i st. - M4 i K4                         Bieg  SG dziewcząt rocz. 2001-1999   K4
Kategoria MASTERS K i M powyżej 40 lat K5 i M5            Bieg  SG chłopców rocz.  2001-1999  M4
                                                                                                 Bieg  SPG juniorek  rocz. 1998-1996  K5
                                                                                                 Bieg  SPG juniorów rocz. 1998-1996  M5
                                                                                                 Seniorki i Seniorzy rocz. 1995 i st.      K6 i M6
                                                                                                 Kategoria MASTERS powyżej 40 lat  K7 i M7

PUNKTACJA:
- Za miejsca  od I-XX punktacja przedstawia się następująco: I-23, II-21, III-19, IV-17, V-16, VI-15, VII-15, 
VIII-14, IX-13, X-12, XI-11, XII-10  … itd.

NAGRODY:
• puchary, dyplomy, statuetki, w przypadku pozyskania sponsorów nagrody rzeczowe lub pieniężne.

SPRAWY ROŻNE:
•  Ubezpieczenie.  Ligę  ubezpiecza  Organizator.  Organizator  nie  zapewnia  jednak  jakiegokolwiek 

ubezpieczenia na życie, zdrowotnego lub od odpowiedzialności cywilnej z tytułu choroby, wypadku,  
odniesienia obrażeń, poniesienia śmierci lub poniesienia jakichkolwiek strat bądź szkód, jakie mogą 
wystąpić  w związku  z  obecnością  i/lub  uczestnictwem w lidze.  Uczestnikom doradza  się,  jeżeli 
uznają to za konieczne, by zakupili stosowne ubezpieczenie. Organizator zastrzega sobie prawo do 
zezwolenia  personelowi  medycznemu  i  paramedycznemu  zatrudnionemu  przez  lub  w  imieniu 
Organizatora  do  udzielenia  pierwszej  pomocy  medycznej  lub  wykonania  innych  zabiegów 



medycznych,  a  także  transportu  Uczestnika  poszkodowanego  w  bezpieczne  miejsce.  Uczestnik 
wyraża zgodę na powyższe działania. Uczestnik jest odpowiedzialny za wszelkie koszty medyczne 
lub koszty transportu poniesione przez Organizatora, jego współpracowników, personel medyczny 
i  paramedyczny obsługujący ligę, a wynikłe z powodu choroby,  wypadku lub doznanych obrażeń 
ciała, poniesionych w związku z obecnością lub udziałem Uczestnika w zawodach. Uczestnik startuje 
wyłącznie  na  własną  odpowiedzialność  i  ponosi  związane  z  tym  ryzyko.  Wszyscy  Uczestnicy 
przyjmują do wiadomości, że udział w zawodach wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą 
naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych  
(w tym śmierci), a także szkód i strat o charakterze majątkowym. Dodatkowo, mogą wystąpić inne 
czynniki  ryzyka,  niemożliwe  do  przewidzenia  w  tym  momencie.  Przekazanie  Organizatorowi 
prawidłowo  wypełnionego  Formularza  Rejestracyjnego  oznacza,  że  Uczestnik  rozważył  i  ocenił  
charakter,  zakres  i  stopień  ryzyka  wiążącego  się  z  uczestnictwem  w  zawodach  i  dobrowolnie 
zdecydował  się  podjąć  to  ryzyko,  startując  w zawodach wyłącznie  na  własną  odpowiedzialność. 
Uczestnik oświadcza, że nie będzie działał na szkodę Organizatora. Uczestnik deklaruje, że zwróci  
Organizatorowi wszystkie koszty (w tym koszty honorariów adwokackich i eksperckich) poniesione 
lub wypłacone przez Organizatora na rzecz jakiejkolwiek osoby (w tym Uczestnika i/lub każdego 
z  jego  ubezpieczycieli)  w  związku  z  jakimkolwiek  wypadkiem,  stratą,  szkodą  lub  odniesieniem 
obrażeń (w tym śmiercią), wynikłym z obecności lub udziału Uczestnika w zawodach z wyjątkiem 
wypadków spowodowanych zaniedbaniem ze strony Organizatora.*

• Uczestnik musi wyrazić zgodę na poddanie się wymaganiom zawartym w niniejszym Regulaminie,  
w tym wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. 
o  ochronie  danych  osobowych  (tekst  jednolity:  Dz.  U.  2002  r.  Nr  101  poz.  926,  ze  zm.)  oraz 
Regulaminem.  Organizator  zastrzega  sobie,  a  także  podmiotom  z  nim  powiązanym,  prawo  do 
przeprowadzenia z każdym z Uczestników wywiadów,  robienia zdjęć  i/lub filmowania,  używania 
imion  i  nazwisk,  wizerunku,  podobizny  lub  głosu  oraz  innych  materiałów  pochodzących  lub 
związanych z uczestnictwem w lidze na potrzeby reklamowe, promocyjne,  a także możliwość ich 
wykorzystania w internecie lub w transmisjach radiowo-telewizyjnych oraz na wszelkie inne potrzeby 
komercyjne z prawem do ich modyfikowania. Organizator zastrzega sobie również, a także swoim 
agentom,i  podmiotom  powiązanym,  prawo  do  nieodpłatnego  wykorzystywania  na  całym  świecie 
wszelkich  zdjęć,  materiałów  filmowych,  wywiadów  i  nagrań  dźwiękowych  przedstawiających 
Uczestników. Tego rodzaju zdjęcia, materiały, wywiady i nagrania mogą być bezpłatnie umieszczane 
na  wybranych  nośnikach elektronicznych  w katalogach oraz  mediach,  w tym  w telewizji,  radiu,  
gazetach, magazynach,  na stronach internetowych i na wystawach,  mogą być  wykorzystywane  na 
potrzeby  reklamowe,  promocyjne  oraz  do  wszelkich  innych  celów  komercyjnych  związanych 
z  działalnością  prowadzoną  przez  Organizatora  i  podmiotów  z  nim  powiązanych.  Jednocześnie 
Uczestnik przyjmuje do wiadomości możliwość zmian, modyfikacji i skrótów związanych z użyciem 
imienia,  wizerunku,  podobizny,  głosu  czy  też  informacji  biograficznych  Uczestnika.  Uczestnik 
oświadcza,  że  Organizator,  ani  podmioty  z  nim  powiązane,  nie  są  i  nie  będą  zobligowane  do 
uiszczenia  jakichkolwiek  opłat  związanych  z  uprawnieniami  opisanymi  w  niniejszym  punkcie. 
Uczestnik udziela Organizatorowi oraz podmiotom z nim powiązanym,  nieograniczonej licencji na 
używanie  wypowiedzi,  informacji,  pomysłów  Uczestnika  w  dowolnym  celu,  bez  obowiązku 
powiadamiania  i  wynagrodzenia  majątkowego  Uczestnika,  a  w  szczególności  w  celu  reklamy 
i promocji.

• Warunkiem uczestnictwa w lidze jest prawidłowe zgłoszenie.

• Szczegółowe  postanowienia  poszczególnych  rzutów  ligi  zostaną  określone  w  komunikatach, 
regulaminach przed poszczególnymi rzutami.

• Sprawy nie ujęte w niniejszym regulaminie rozstrzyga kierownictwo zawodów.
• W przypadku pogorszenia warunków śniegowych dystanse mogą być zmienione.
• Przed  wyjazdem  na  zawody  prosimy  o  telefoniczne  upewnienie  się  czy  zawody  odbędą  się 

w zaplanowanym terminie (876-150-641)
• Termin i miejsce pozostałych rzutów na stronie  www.osirgoldap.pl w zakładce  - Gołdapska Liga 

Narciarska
• Klasyfikowani będą zawodnicy, którzy wezmą udział co najmniej w dwóch rzutach Ligi
• Do ostatecznych wyników nie będzie wliczany najsłabszy rezultat spośród ośmiu startów
• W przypadku sprzyjających warunków pogodowych (duża ilość śniegu, mróz) ilość startów może być 

zwiększona przez organizatorów.
• Ewentualne propozycje do niniejszego regulaminu prosimy składać do organizatora do dnia 5 grudnia 

2014r.

http://www.osirgoldap.pl/
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