
Regulamin

71 Memoriał Kornela Makuszyńskiego
Zawody Koziołka Matołka

Zakopane 2023

Organizator:
Klub Sportowy AZS w Zakopanem
Aleje 3 Maja 5,  34-500 Zakopane 
Tel. 0-18 54 244 11, 668 233 614
e-mail azszakopane@wp.pl      

Cel zawodów:
Celem zawodów jest popularyzacja sportów zimowych wśród najmłodszych, wychowanie w duchu 
fair play, wyłonienie dzieci uzdolnionych sportowo, promowanie walorów miasta Zakopanego.

Termin i miejsce:

11 marca 2023 (Sobota) Biegi i skoki narciarskie – wybieg pod Średnią Skocznią 

12 marca 2023 (Niedziela) Narciarstwo alpejskie i snowboard – Polana         
Szymoszkowa.
Dzieci z numerami startowymi mają darmowe wejście  na 
mały wyciąg krzesełkowy.

Sposób przeprowadzenia zawodów:
Zgodnie z Narciarskim Regulaminem Sportowym

 Biegi narciarskie – bieg płaski  na dystansach.
 Skoki narciarskie – dwie punktowane serie.
 Narciarstwo alpejskie – slalom gigant (jeden przejazd – liczy się tylko przejazd 

samodzielny);
 Snowboard – slalom gigant (jeden przejazd – liczy się tylko przejazd samodzielny); 

Kontakt:
 Biegi i skoki narciarskie – Kazimierz Długopolski (tel. 692 256 796) 
 Narciarstwo alpejskie – Wojciech Gajewski (tel. 664 056 648);
 Snowboard – Michał Sitarz (tel. 506 774 407); 

Warunki uczestnictwa:
Warunkiem uczestnictwa dziecka w zawodach jest przedstawienie dokumentu tożsamości 
(potwierdzającego datę urodzenia zawodnika).

Zgłoszenia i koszt uczestnictwa:
Zgłoszenia przyjmowane są za pośrednictwem: 

 Arkusza zgłoszeniowego na stronie  www.azszakopane.pl do dnia 08.03.2023 do  godz.24.oo 
- przelew na konto klubu (podane w formularzu zgłoszeniowym): 70,- zł (uprawnia dziecko 
do udziału we wszystkich konkurencjach);

 Dzieci w trudnej sytuacji materialnej zwolnione z opłat

Nagrody:
Każde dziecko otrzyma numer startowy, medal pamiątkowy oraz dyplom za udział w zawodach.
Pierwsza trójka wg. uzyskanych rezultatów otrzyma dodatkowo dyplomy, medale i nagrody, miejsca 
4–6 nagrodzone zostaną dyplomami i upominkami.

mailto:azszakopane@wp.pl


Wyniki:
W konkurencjach: narciarstwo alpejskie, biegi narciarskie, snowboard będzie prowadzona osobna 
klasyfikacja dla każdego rocznika, oddzielnie dla dziewcząt i chłopców.
W skokach narciarskich klasyfikacja łączna dla chłopców i dziewcząt.

Numery startowe:
Odbiór numerów startowych: w dniu zawodów w biurze zawodów (na miejscu rozgrywanych 
konkurencji)

Ubezpieczenie:
Organizator zaleca ubezpieczenie dzieci od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW).

Grupy wiekowe:

Biegi i Slalom gigant – kategorie dziewcząt i chłopców
Grupa  I          2019  i młodsi
Grupa  II         2018
Grupa  III        2017
Grupa  IV        2016
Grupa  V         2015
Grupa  VI        2014
Grupa  VII 2013
Grupa  VIII   2012

Skoki – kategoria łączona dziewcząt i chłopców 
Grupa   I            2016
Grupa  II            2015
Grupa  III                2014
Grupa  IV               2013
Grupa  V            2012

Snowboard – kategorie dziewcząt i chłopców
Grupa   I          2017 i młodsi
Grupa   II          2016
Grupa  III          2015
Grupa  IV                  2014
Grupa  V                 2013
Grupa  VI          2012
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