
 

 

 

18.01.2020 r. (sobota) 

Centrum Szkoleń Narciarskich NOSAL 

ZAWODY RODZINNE (duety narty/rakiety)* 

STOK NR. V 

13.00-13.30 – przejazdy treningowe – DZIECI WCHODZĄ NA WYCIAGI  BEZ KARNETÓW NA 

PODSTWAIE NUMERÓW STARTOWYCH  

STOK NR. V 

W zawodach rodzinnych World Snow Day mogą startować pary uczestników – dziecko  

w wieku 4-14 lat (narty) oraz starszy członek rodziny – pełnoletnie rodzeństwo, tata, 

mama, dziadek, babcia lub opiekun prawny (rakiety śnieżne). 

Kolejność startu jest dowolna. Klasyfikacja odbywa się wg wieku dzieci: 

14:30-16.30  KATEGORIA I                          rodzic + dziecko 2016 i młodsze 

                        KATEGORIA II                          rodzic + dziecko 2014-2015 

                        KATEGORIA III                         rodzic + dziecko 2012-2013 

                        KATEGORIA IV                         rodzic + dziecko 2009-2011 

                        KATEGORIA V                          rodzic + dziecko 2006-2008 

ZAPISY NA ZAWODY RODZINNE: elektronicznie: od dnia 10.01.2020 do dnia 17.01.2020 do 

godz. 12.00 www.strama-szkola.pl; osobiście w dniu zawodów: przez rodziców w Biurze Szkoły 

Narciarskiej i Snowboardowej STRAMA pod stokiem od 12.3o do 30 minut przed startem 

każdej kategorii 

                          ATRAKCYJNE NAGORDY FUNDUJE FIRMA  

http://www.strama-szkola.pl/


  

 

ZAWODY RODZINNE (duety narty/rakiety)* 

 

Są częścią pilotażowego programu SportLOVE Rodziny w Zakopanem, który będzie 

realizowany podczas 9. Edycji Światowego Dnia Śniegu.  

Celem programu SportLOVE Rodziny w Zakopanem jest zachęcanie do wspólnego spędzania 

czasu na aktywności sportowej najmłodszych wraz ze starszymi członkami rodziny. Dzieci 

uczestniczące w programie otrzymają specjalną kartę, na której będą zbierać pieczątki  

za udział w danej aktywności.  

 

Sobota 18 stycznia 2020 

- rodzinne zawody w formacie mieszanym - podbieg na rakietach śnieżnych i zjazd na nartach, 

liczyć się będzie wspólny wynik podbiegu i zjazdu - dziecko + towarzysząca osoba.  

 

Niedziela 19 stycznia 2020  

Rodzinne duety będą mogły dodatkowo wziąć udział w: 

- rodzinnym nordic walking,  

- śmiesznej narcie  

- wspólnym przejściu na biegówkach po specjalnie ustawionym torze  

 

We wszystkich konkurencjach będzie liczył się czas ukończenia zadania. Uczestnicy, którzy 
zbiorą wszystkie pieczątki i oddadzą podstemplowaną kartę (4 konkurencje: 1 w sobotę,  
3 w niedzielę), otrzymają upominki od organizatora.  

Dodatkowo firma                          ufundowała nagrody dla trzech najlepszych rodzin! 


