
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19  LUTY NIEDZIELA 

STACJA NARCIARSKA W  RYTRZE 

 

 

Informacje i  Zapisy na www.ryterskiraj.pl  lub mailowo marketing@ryterskiraj.pl   Tel. 602 696 593  

OTWARTE ZAWODY O PUCHAR PREZESA SLALOM GIGANT 
� NARCIARSTWO ALPEJSKIE  
� SNOWBOARD 
� ZJAZD NA BYLE CZYM  
� ZJAZD NA DĘTKACH 
� KONKURS NA OBŻARCIUCHA 2012  
� KONKURSY Z NAGRODAMI I DEGUSTACJE  

 

 



Stacja Narciarska Ryterski Raj zaprasza do udziału w   Zimowym Grzaniu  

w Rytrze dnia 19 lutego.  START GODZ. 10.00 

 

Będziemy grzać :  na nartach, snowboardzie , dętkach i BYLE CZYM.   

Dodatkowo atmosferę podgrzewać będą sponsorzy : Grzaniec Galicyjski, Grupa Żywiec,  Pepsi 

Patroni medialni to : Radio Eska  

Zimowe grzanie to 

OTWARTE ZAWODY O PUCHAR PREZESA - SLALOM GIGANT - narciarstwo alpejskie – snowboard 

Kategorie: Kobiety /Mężczyźni  

I. Do lat 12 

II. Do lat 18  

III. Powyżej lat 18  

IV. Firmy  

ZJAZD NA BYLE CZYM  

Kategorie : 

A. Pojazdy jednoosobowe 

B. Pojazdy wieloosobowe 

C. Pojazd firmowy  

ZJAZD NA DĘTKACH- dla dużych i małych  

Mały tor: 

I. Do lat 8 

II. Od 9 do 13 lat 

Duży tor 

I. Od 14 do 18 lat 

II. Powyżej lat 18 

KONKURS NA OBŻARCIUCHA ROKU 2012  

KONKURSY Z NAGRODAMI I DEGUSTACJE  

 

 



Zimowe grzanie  2012 

Zapraszamy do udziału w Zimowym Grzaniu w Ryterskim Raju .  

19 Lutego w niedzielę  odbędą się Otwarte Zawody o Puchar Prezesa – Slalom Gigant w narciarstwie 

alpejskim i snowboardzie .  

Imprezę zaczynamy o godz. 10.00 . Dla najmłodszych przygotowaliśmy zjazd na dętkach , konkursy z 

nagrodami. Gwoździem programu będzie zjazd na byle czym .  

Uczestnikami zawodów będą osoby indywidualne , firmy , szkoły i uczelnie wyższe . Spotkanie 

przedstawicieli tak różnych środowisk pozwoli na wymianę doświadczeń nawiązanie nowych 

kontaktów  oraz integrację mieszkańców. 

Imprezie towarzyszyć będą liczne atrakcje dodatkowe zarówno o charakterze sportowym jak  

i rozrywkowym  przygotowane w szczególności dla przybywających rodzin.  Najmłodsi  jak i starsi 

znajdą tu wiele atrakcji przygotowanych specjalnie z myślą o nich . Przewidujemy także atrakcje 

kulinarne i liczne degustacje , wśród których między innymi pieczenie kiełbasek przy MEGA 

OLBRZYMIN ognisku .  

Imprezie towarzyszyć będzie rozgrzewająca muzyka  a całość prowadzona będzie przez 

doświadczonego i zwariowanego konferansjera.  

Finał imprezy będzie podsumowaniem i nagrodzeniem zmagań uczestników z licznymi 

niespodziankami dla zgromadzonych . 

Zapraszamy do udziału Firmy  w tej niesamowitej imprezie . Korzyści jakie twoja firma osiągnie 

dzięki udziałowi to : 

- możliwość zaprezentowania swojej Firmy w nietypowy sposób 

- utrwalenie marki 

- promocja nowego produktu 

- kontakt z klientami  

- integracja pracowników 

-podniesienie efektywności i kreatywności pracowników 

- umiejętność budowania zespołu 

 

Dla Firm biorących udział w walce o Puchar Prezesa i konkursie Zjazd na Byle Czym organizator za 

zwycięstwo ufundował nagrodę : 

- powierzchnię reklamową na Stacji Narciarskiej Ryterski Raj w sezonie zimowym 2012/2013 o 

wymiarach 237x 505 przy peronie dolnej stacji kolei linowej o wartości 4500 tyś zł wraz z 

powierzchnią na stronie internetowej o wymiarach 260x80 pikseli   o wartości 2500 zł . 

 

 

 



PLAN IMPREZY ZIMOWE GRZANIE W RYTERSKIM RAJU 2012  

 

Biuro Zawodów –Altana Żywiec  

9.00 -10.00 Przyjmowanie zapisów  do udziału w Otwartych Zawodach o Puchar Prezesa w 

narciarstwie alpejskim i snowboardzie wg kategorii.  

10- 10.30 Wydawanie numerów startowych –WSPÓLNE ZDJĘCIE  

10.30-11.30 Rejestracja pojazdów do konkursu Zjazd na Byle Czym , wstępna kontrola pojazdów , 

wydawanie numerów startowych WSPÓLNE ZDJĘCIE 

11.30-12.30 Przyjmowanie zapisów do udziału w zawodach : Zjazd na dętkach , wydawanie numerów 

startowych . 

Zimowe Grzanie 

10.30 SCENA –Oficjalne rozpoczęcie imprezy  

 

11.00-13.00 Start Slalom Gigant  

� Narciarstwo alpejskie  

� Snowboard  

 

13.00-13.30  SCENA 

Set Dj    

Konkursy i degustacje  

 

13.30-14.30 Zawody zjazd na dętkach na małym i dużym torze. 

14.30 -15.00 SCENA 

Set DJ   

Konkurs na Obżarciucha Roku 2012   

 

15.00-16.00 Zjazd na Byle Czym  

16.00 -17 FINAŁ IMPREZY 

Pokazy narciarskie  prezentowane przez Szkołę Narciarską  Ryter-Ski  

Dekoracja zwycięzców w poszczególnych kategoriach 

Rozdanie nagród  

Pokaz sztucznych ogni  

 

17.00 - 24.00  SKI Party  

 

 

 



REGULAMIN ZAWODÓW ZJAZD NA BYLE CZYM 2012  

STACJA NARCIARSKA RYTERSKI RAJ 

 

§ 1 Uczestnicy 

1. W Zawodach "ZJAZD NA BYLE CZYM 2012 " mogą brać udział osoby pełnoletnie, które zapoznały 
się z regulaminem . 
2. Osoby, poniżej 18 roku życia, mogą wziąć udział w Zawodach tylko za zgodą rodziców lub prawnych 
opiekunów. W tym celu należy przedłożyć Komisji Startowej pisemną zgodę rodziców/prawnych 
opiekunów . 
3. Osoby będące pod wpływem substancji odurzających i alkoholu nie będą dopuszczone do udziału 
w zawodach. 
 

§ 2 Pojazdy 
 

1. Do uczestnictwa w imprezie będą dopuszczone pojazdy, które nie są standardowym sprzętem 
sportowym i nie posiadają własnego napędu /silnika/. Waga pojazdu nie może przekraczać 100 kg . 
2. Zabrania się umieszczania reklam, znaków firmowych oraz innych znaków objętych prawami 
autorskimi na pojazdach oraz strojach uczestników za wyjątkiem pojazdów startujących w kategorii 
Pojazd Firmowy . Zabrania się również umieszczania treści mogących być odebrane jako obraźliwe 
lub dyskryminujące. 
3. Pojazdy stanowiące zagrożenie dla uczestników, widzów bądź środowiska naturalnego nie będą 
dopuszczone do udziału w Zawodach. 
4. Każdy pojazd powinien mieć własne hamulce oraz możliwość sterowania. 
 

§ 3 Kategorie 
1. Zawody rozgrywane są w 3  kategoriach: 
a. "jedynki" - pojazdy których załogę stanowi jedna osoba  
b. "wieloosobowe" - pojazdy których załogę stanowi minimum 2  osoby a maksimum 5 osób  
c. "pojazd firmowy " - pojazdy oficjalnych sponsorów , mediów, oraz firm  min 1 osoba maksimum 5 
osób . 
2.  Opłata startowa dla firm wynosi 50 zł. 
 

§ 4 Przebieg imprezy 
1. Każdy pojazd wraz z zawodnikiem lub zawodnikami stanowiącymi jego załogę poruszać się będzie 
wyłącznie po torze wyznaczonej przez organizatorów. 
2. Pojazdy i załogi będą oceniane przez Komisję Sędziowską. Załogi otrzymają oceny za efektowny 
wygląd pojazdu, przebranie zespołu oraz za finezję zjazdu. 
3. Każdy sędzia przyznaje zawodnikowi od 1 do 5 punktów. Ostatecznie klasyfikuje się sumę punktów 
przyznanych przez wszystkich sędziów. Pojazdy, które ukończą ślizg i uzyskają najwyższe noty zostaną 
zakwalifikowane do Finału Imprezy. 
 

§ 5 Postanowienia końcowe 
1. Uczestnicy imprezy Zimowe Grzanie wyrażają zgodę na utrwalanie przez fotoreporterów oraz 
publikowanie ich wizerunku w celach marketingowych. 
2. Udział w zawodach jest dobrowolny i każdy uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania 
postanowień niniejszego regulaminu. 
3. Wyłączne prawo interpretacji niniejszego regulaminu przysługuje organizatorom Zjazdu na byle 

czym 2012. 

 



REGULAMIN OTWARTYCH ZAWODÓW O PUCHAR PREZESA W NARCIARSTWIE ALPEJSKIM I 

SNOWBOARDZIE 

STACJI NARCIARSKIEJ RYTERSKI RAJ 

& 1 
Zawody o Puchar Prezesa Stacji Narciarskiej RYTERSKI RAJ są amatorskimi zawodami w narciarstwie 
alpejskim i snowboardzie  rozgrywanymi na Stacji Narciarskiej Ryterski Raj w Rytrze . 
 

& 2 
1.Organizatorem zawodów jest Stacja Narciarska Ryterski Raj w Rytrze  

& 3 
Celem zawodów jest upowszechnianie sportów zimowych, w szczególności aktywnego wypoczynku 
na nartach oraz propagowanie sportów rodzinnych . 

& 4 
W zawodach uczestniczyć mogą wszystkie osoby wpisane na listę uczestników zawodów, nie 
posiadające licencji zawodowej PZN, PZS lub 1SF. 

& 5 
1.Zawody odbędą się 19.02.2012r. na stoku Ryterski Raj w Rytrze na trasie FIS . Początek zawodów  
o godz. 10.00 
2. Zawody o Puchar Prezesa Ryterskiego Raju są zawodami jednodniowymi. 
Zawodnicy startować będą w dwóch  przejazdach w trzech grupach wiekowych w kategorii kobiet  
i mężczyzn. 
Grupa I 
Do 12 lat 
Grupa II 
Od 13 lat do 18lat 
Grupa III 
Powyżej 18 lat 
Grupa IV 
Firma 
Uwaga: Jeśli liczba uczestników zgłoszonych do którejkolwiek kategorii wiekowej będzie mniejsza niż 
trzech zawodników, zostaną oni dołączeni do najbliższej grupy wiekowej. 

& 6 
1. Do dnia 18.02.2012r. włącznie zgłoszenia zawodników przyjmowane są w siedzibie instruktorów 
Szkoły Narciarskiej Ryter-Ski obok Dyżurki Ratownictwa Medycznego na Stacji Narciarskiej Ryterski 
Raj bądź telefonicznie po numerem 602 696 593 lub mailowo marketing@ryterskiraj.pl 
2. Biurem zawodów jest Altana Żywiec na parkingu przy dolnej stacji kolei linowej 

& 7 
Rozdanie nagród nastąpi 19.02.2012r. po zakończeniu zawodów 

& 8 
Termin i informacje o zawodach zostaną ogłoszone przez Organizatora na: 
- plakatach 
- stronie Organizatora : www.ryterskiraj.pl 
- w wybranych mediach w formie informacji prasowej 

& 9 
1. Uczestnik zawodów zgłasza swój udział, podając swój wiek w celu zakwalifkowania do właściwej 
grupy wiekowej. 
2. Zgłoszenia będą przyjmowane : 
 - do dnia 18.02. 2012 codziennie od godz. 9.30 do 16.00 w siedzibie instruktorów Szkoły Narciarskiej 
Ryter-Ski 



- w dniu 19.02.2012 w siedzibie biura zawodów w Altanie Żywiec na parkingu przy dolnej stacji kolei 
linowej bądź mailem na adres: marketing@ryterskiraj.pl  lub telefonicznie po numerem 602 696 593 
3. Opłata startowa wynosi : 
- 25zł  osoby prywatne 
- 50 zł firmy  
Opłata zawiera karnet na udział w zawodach . 

& 10 
Zjazd odbywa się wg. następujących reguł: 
1. Organizator wyznaczy Sędziego Głównego zawodów który będzie sprawował 
kontrolę nad prawidłowością przebiegu zawodów. 
2. Zawodnicy startują w kolejności I, II, III, IV 
3. Aby zaliczyć przejazd należy przejechać światło kolejnych bramek( bramki jednokolorowe na 
przemian czerwone, niebieskie) 
4. Ominięcie bramki jest jednoznaczne z dyskwalifikacją zawodnika( sędziowie będą rozmieszczeni na 
trasie) 
5. Czas przejazdu będzie mierzony elektronicznie 
6. Określenie zajętego miejsca przez zawodnika będzie na podstawie pomiaru czasu. 
7. Zwycięscy w poszczególnych grupach wiekowych i kategoriach otrzymają: 
- Puchary : miejsca 1 + w kategorii Firma miejsca 1 do 3  
- Medale: miejsca od 1 do 3 
- Dyplomy: miejsca od 1 do 6 
- Atrakcyjne nagrody rzeczowe: od 1 do 3 
8. Ogłoszenie wyników i rozdanie nagród, dyplomów nastąpi  o godz. 16.30  Czas ten może zostać 
wydłużony w przypadku zgłoszenia protestów. 

& 11 
1. Koszty udziału i ubezpieczenie: 
a. Organizator ma prawo do pobierania od uczestników opłaty startowej, przeznaczonej na cele 
organizacyjne imprezy od strony startowej ( sędziowie, biuro zawodów, oprawy zawodów) wysokość 
opłaty ustalono w na kwotę wymieniona w paragrafie & 9. 
1. Każdy uczestnik wypełnia oświadczenie i zobowiązuje się , że startuje na własną odpowiedzialność. 
2. Zawodnicy którzy nie ukończyli 18 lat muszą posiadać pisemną zgodę rodzica lub opiekuna na 
udział w zawodach 

& 12 
Protesty: 
1. Protesty muszą być zgłoszone na formularzu dostępnym w biurze zawodów i dostarczone w ciągu 
30min. po zakończeniu zawodów. 
2. Protesty rozpatrywane będą w kolejności ich zgłoszenia 
3. Sędzia Główny, po rozpatrzeniu protestu , przedstawi do wiadomości zebranych osób stosowną 
informację z decyzją dotyczącą protestu. 

 

& 13 
1. Uczestnicy imprezy Zimowe Grzanie wyrażają zgodę na utrwalanie przez fotoreporterów oraz 
publikowanie ich wizerunku w celach marketingowych. 
2. Udział w zawodach jest dobrowolny i każdy uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania 
postanowień niniejszego regulaminu. 
3. Wyłączne prawo interpretacji niniejszego regulaminu przysługuje organizatorom Zjazdu na byle 

czym 2012. 

 

 



ZIMOWE GRZANIE   w  Ryterskim Raju 

 

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 

OTWARTE ZAWODY O PUCHAR PREZESA STACJI NARCIARSKIEJ RYTERSKI RAJ 2012 

 

Nazwa Firmy (nie dotyczy zawodników startujących indywidualnie )  

…………………..…………………………………………………………………………………………………………………………………* 

Imię i Nazwisko………………………………………………………………………………………………………………………………* 

Adres email…………………………………………………………………………………………………………………………………….* 

Numer  telefonu……………………………………………………………………………………………………………………………..* 

Wiek  uczestnika ……………………………………………………………………………………………………………………………* 

Wybór konkurencji  

 Narciarstwo alpejskie  

              Snowboard 

  

 

 Oświadczam iż zapoznałem się z regulaminem * 

*pola wymagane 

 

 

 

 

 

 

 

 



ZIMOWE GRZANIE   W Ryterskim Raju 

 

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 

ZJAZD NA BYLE CZYM 2012 

Nazwa Firmy (nie dotyczy zawodników startujących indywidualnie )  

…………………..…………………………………………………………………………………………………………………………………* 

Imię i Nazwisko………………………………………………………………………………………………………………………………* 

Adres email…………………………………………………………………………………………………………………………………….* 

W jakiej kategorii startujesz * 

 Pojazd jednoosbowy 

              Pojazd wieloosbowy 

 Pojazd firmowy 

Nazwa pojazdu /drużyny ………………………………………………………………………………………………………………….* 

Skład   drużyny 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Opisz swój pomysł na pojazd 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………*

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 Oświadczam iż zapoznałem się z regulaminem * 

*pola wymagane 

 

 

 

 

 


