
Regulamin

Augustów 14.08-15.08.2020 r.



Podstawowe informacje

Organizator AKS Sparta

Miejsce zawodów rzeka Netta, bulwary przy 
hotelu Karmel 

Termin zawodów 14.08-15.08.2020 r.

Kategorie • skoki dzienne: open 
mężczyźni

• skoki nocne: open 
mężczyźni

Homologacja Normal

Łódź holująca Ski Nautique 200 409HP 
Speed control version
Zero off

Termin zgłoszeń do 03.08.2020 na e-mail:
spartaskis@gmail.com
(do udziału zostaną dopuszczeni 
zawodnicy  z ważną licencją 
sportową, ubezpieczeniem i 
książeczką zdrowia)

* Organizator zastrzega sobie możliwość dokonania zmian
w regulaminie.



Zasady konkursu

Podczas zawodów odbędą się 3 rundy skoków,
2 rundy dziennych i 1 runda nocnych.

W każdej rundzie zawodnik oddaje 3 skoki.
Wygrywa ten zawodnik, który uzyska
najdłuższą odległość w pierwszej lub drugiej
rundzie skoków dziennych.

Dodatkowo zostanie rozegrana runda skoków
nocnych. Wygrywa zawodnik, który odda skok
o najdłuższej odległości.

Za uzyskane wyniki sportowe w skokach
zostaną przyznane medale, puchary oraz
nagrody pieniężne, które otrzyma sześciu
pierwszych zawodników w skokach dziennych
oraz trzech pierwszych zawodników w
skokach nocnych. Dodatkowo zostanie
przyznana nagroda za oddanie najdłuższego
skoku w całym konkursie.



Nagrody
SKOKI DZIENNE

I miejsce - 1100$

II miejsce - 800$

III miejsce - 500$

IV miejsce - 300$

V miejsce - 200$

VI miejsce - 100$

SKOKI NOCNE

I miejsce - 1000$

II miejsce - 700$

III miejsce - 300$

500$ - nagroda specjalna Burmistrza Miasta 
Augustowa za najdłuższy oddany skok 
podczas konkursu



Program zawodów

13.08 czwartek– przygotowanie  i homologacja 
akwenu

14.08 -piątek
16.00-20.00 – treningi
20.30-21.00   – odprawa techniczna 

kierowników ekip z komisją 
sędziowską

15.08 – sobota 
10.00-12.00 – treningi
14.00-15.00 – występy młodych narciarzy
15.00 – otwarcie zawodów
15.00-17.00 – I runda
18.00-20.00 – II runda
20.00-20.30 – wręczenie nagród za skoki 

dzienne
22.00-23.00 – nocny konkurs skoków

23.00 – wręczenie nagród za 
nocny konkurs skoków

* Organizator zastrzega sobie możliwość dokonania zmian w programie.



Organizator

Kontakt

Zdzisław Sadowski – Prezes Klubu

tel. 601364705

Agnieszka Grajewska – zgłoszenia narciarzy

e-mail: spartaskis@gmail.com

tel. 694553559

Aneta Domaszewska– zgłoszenia na trening

e-mail: spartaskis@gmail.com

tel. 608288520

Adres:

AKS Sparta

ul. mjr Sucharskiego 15

16-300 Augustów

tel. (+48) 87 643 41 58


