
Narciarski Puchar Mazowsza 2011

Eliminacja 3 - Puchar Rodzinny im. Janusza Pawlika

Eliminacja 4 - Otwarte Mistrzostwa Warszawy

Komunikat  nr 1
 

1. Zawody będą rozgrywane w konkurencji slalom gigant. 

2. Kalendarz eliminacji:

III ELIMINACJA 26.03.2011 Puchar Rodzinny im. Janusza Pawlika okolice 
Zakopanego*

IV ELIMINACJA 27.03.2011 Otwarte Mistrzostwa Warszawy okolice 
Zakopanego*

3. Eliminacje 3 i 4 NPM rozgrywane są w kategoriach wiekowych z podziałem na grupy kobiet i 
mężczyzn.
Grupy I, II, III i IV są podzielone na podgrupy wg tabeli zamieszczonej w Regulaminie 3 i 4 

Eliminacji NPM.

4. Zasady  klasyfikacji  w  3  i  4  eliminacji  NPM  oraz  w  Pucharze  Rodzinnym  są  opisane  w 
Regulaminie 3 i 4 eliminacji NPM. 
Wyniki 3 i 4 eliminacji NPM są zaliczane do łącznej klasyfikacji NPM ( w związku z 
podziałem  grup  wiekowych  na  podgrupy,   wyniki  3  i  4  eliminacji  zostaną 
odpowiednio przeliczone do ogólnej klasyfikacji NPM).

5. BIURO ZAWODÓW mieści  się do dnia 25.03.2011 do godz.  15:00 w siedzibie organizatora: 
Warszawa, ul. Drawska 22, tel./fax.: (22) 824 09 56; e-mail: wkn@wkn.pl

6. ZGŁOSZENIA do NPM przyjmowane są w Biurze Zawodów osobiście, e-mailem: wkn@wkn.pl 
lub  faxem  (22)  824  09  56.  Uprzejmie  prosimy  o  możliwie,  jak  najszybsze  zgłaszanie 
uczestnictwa. Ze względów organizacyjnych organizator zastrzega sobie prawo ograniczenia 
ilości startujących  zawodników w każdej z Eliminacji do 200; decyduje kolejność zgłoszeń.
Zgłoszenia oraz wpłaty przyjmowane będą do dn. 25.03.2011 do godz. 15:00. 
       

7. OPŁATA STARTOWA dla osób opłacających za dwie Eliminacje wspólnie, tzn.:

a) III i IV wynosi odpowiednio dla grup I – IV 120 zł, a dla grup V – XII 140 zł. 
b) Opłata dla osób zgłaszających się do jednej Eliminacji wynosi dla grup I – IV 70 zł, a dla 

grup V – XII 90 zł.  

Wpisowe jest płatne w momencie zapisu nr konta WKN: BANK PEKAO S.A:  71 1240 
5950 1111 0000 4769 1854.  Osoby  zgłaszające  się  e-mailem lub  faxem proszone  są  o 
przesłanie potwierdzenia wpłaty.

      
                 W przypadku braku potwierdzenia wpłaty osoba nie zostanie dopuszczona do 
zawodów.

8. Odprawa  i  losowanie  numerów  startowych  odbędzie  się   w  Biurze  Zawodów  –  Zakopane 
Pensjonat Basieńka, ul. Brzozowskiego 24a; w dniu poprzedzającym 3 Eliminację tj. 25.03.2011 
godz.20.00. 
Losowanie odbędzie się zgodnie z Regulaminem 3 i 4 eliminacji NPM. 

mailto:wkn@wkn.pl


        Za zgubione lub zniszczone numery startowe będzie pobierana opłata 100 zł

ORGANIZATOR, Warszawski Klub Narciarski Warszawa  dn., 
10.03.2011. 

* Informacja  o miejscu rozegrania zawodów ukaże się w odrębnym komunikacie.


