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Amatorzy narciarstwa zjazdowego będą mogli spróbować już w niedzielę (13.02.11) swoich sił na stoku
Czantoria-Solisko w Ustroniu. Po raz drugi wystartują tam Amatorskie Zawody Narciarskie w Slalomie o
Puchar "Jerzego".
Do zawodów może zgłosić się każdy amator narciarstwa zjazdowego, który posiada odpowiednie umiejętności
narciarskie i dobry stan zdrowia i ma więcej niż 16 lat (dzieci do lat 16 na odpowiedzialność opiekunów). Trzeba
pamiętać, żeby zabrać ze sobą dokument ze zdjęciem stwierdzający rok urodzenia. Ilość zawodników jest
ograniczona do 150, dlatego warto zgłosić się wcześniej (zapisy w dniu zawodów, 13 lutego br. od godz. 8.30 do
10.30, wpisowe 20 zł od osoby). Start nastąpi o godzinie 11.00.
Zawody będą odbywać się w kilku kategoriach wiekowych z podziałem n rywalizację kobiet i mężczyzn:

Kobiety Roczniki
I grupa: 7 – 10 lat (2004 – 2001)
II grupa: 11 – 13 lat (2000 –
1998)
III grupa: 14 – 17 lat (1997 –
1994)
IV grupa: 18 – 35 lat (1993–
1976)
V grupa: 36 – 50 lat (1975 –
1961)
VI grupa: 51- 60 lat (1960 - 1951
)
VII grupa: 61 lat i starsi(1950 i
dalej)

Mężczyźni Roczniki
I grupa: 7 – 10 lat (2004 – 2001)
II grupa: 11 – 13 lat (2000 – 1998)
III grupa: 14 – 17 lat (1997 – 1994)
IV grupa: 18 – 35 lat (1993 –
1976)
V grupa: 36 – 50 lat (1975 –
1961)
VI grupa: 51- 60 lat (1960- 1951)
VII grupa: 61 lat i starsi (1950 i
dalej)

Amatorskie Zawody Narciarskie w Slalomie o Puchar "Jerzego" organizowane są po raz drugi przez ﬁrmę P.P.H.U.
"Jerzy", zajmującą się m.in. wyposażeniem ośrodków narciarskich w armatki śnieżne, ratraki, wyciągi itp. Nagroda
główną jest "puchar Jerzego", Organizator przewidział również za trzy pierwsze miejsca medale i upominki oraz
nagrody niespodzianki.
Regulamin zawodów dostępny jest na stronie firmy "Jerzy" .

