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1. W dniu 29 (czwartek) stycznia , na stoku  Polana Szymoszkowa , odbędą się główne zawody XXXVIII Memoriału im. Bronka Czecha. W związku z tym 

informuję, że: 

 W tym dniu nie ma lekcji; 

 Uczniowie wszystkich klas spotykają się w szkole z wychowawcami o ustalonej przez nich porze. Wszyscy uczniowie są stosownie ubrani do okoliczności 

(obuwie, ocieplacze, czapki, szaliki, rękawiczki); 

 W konkurencjach: slalom, snowboard, skoki i łyżwy oraz Free style obowiązkowo zawodnicy muszę startować w kaskach; 

 W konkurencji Sprzęt dowolny startujemy tylko na jabłuszkach z jednym uchwytem; 

 Nie ma dodatkowych zjazdów pomiędzy konkurencjami; wyjazd wyciągiem tylko w celu stawienia się na starcie danej konkurencji; 

 Zawodnicy otrzymują numery startowe, a następnie pod opieką wychowawcy lub nauczyciela, któremu powierzono daną klasę, wychodzą na stok; 

 Zawody będą rozgrywane wg następującej kolejności: 

 

 0 kl. I i II kl. III i IV kl. V i VI Sędziowie 

Slalom 

i snowboard 
10.30 9.45-10.30 9.00-9.45 8.15-9.00 

P. Wiercioch 

MOS 

Skoki  10.45 10.00-10.45 9.15-10.00 
 

P. Biela 

Sprzęt 

dowolny 
9.45-10.15 8.15-9.45 9.45-10.30 10.30- 

 

 

 

KONKURENCJE 

FREE STYLE 
- 10.45 10.45  11,00 

Iwona Kotuła 

Ski -test 

 

 Na stoku stosujemy się ściśle do wskazań wychowawcy. Uczniowie nie mogą oddalać się od wychowawcy (opiekuna) bez jego zgody. Uczniowie 

kibicujący koleżankom i kolegom oraz startujący w zawodach nie mogą utrudniać organizacji zawodów, odstępstwa od tej reguły mogą spowodować 

dyskwalifikację zawodnika lub klasy; 

 Po zawodach wszyscy zawodnicy oddają wychowawcom numery startowe. 



 Bezpośrednio ze stoku rodzice lub opiekunowie mogą zabrać swoje dziecko tylko wówczas, gdy potwierdzą to podpisem u wychowawcy. Jeśli chcemy, aby 

zabrał nas ktoś inny niż rodzic, należy przedstawić pisemną prośbę od rodzica (lub opiekuna) o zezwolenie na samodzielny powrót ze stoku do domu i tę 

karteczkę przekazać wychowawcy; 

 Podczas zawodów wydajemy wychowawcom (opiekunom) herbatę i suchy prowiant dla klas, natomiast nie ma w tym dniu obiadów; 

 Do wtorku 27 STYCZNIA proszę zgłosić u wychowawców świetlicy, kto musi mieć zapewnioną opiekę w dniu zawodów od godz. 8.00 i po zakończeniu 

zawodów. 

 

 

 

 

Życzymy udanych startów i sukcesów 

Organizatorzy Szkolnego Memoriału im. B. Czecha 

 


