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PROFESJONALNA ORGANIZACJA
ZAWODÓW W SPORTACH ŚNIEŻNYCH
POSIADAMY LICENCJĘ
STOWARZYSZENIA INSTRUKTORÓW I TRENERÓW NARCARSTWA
POLSKIEGO ZWIĄZKU NARCIARSKIEGO

Dysponujemy sprzętem najwyższej jakości oraz doświadczoną kadrą.
Organizujemy i obsługujemy zawody na najwyższym poziomie, z dokładnością do
1/1000 sekundy. Każdy będzie mógł się poczuć jak na Mistrzostwach Świata!

Sprzęt, jaki posiadamy:

1. Pomiar czasu:
•
•
•
•

•
•

chronoprinter - Tag Heuer CP540 - homologacja FIS, system A + B – możliwość obsługi
najwyższej rangi imprez.
bramka startowa narciarska - Tag Heuer HL7-1 – homologacja FIS, system A+B.
2 x fotokomórka - Tag Heuer HL2-31 - homologacja FIS, maksymalna szerokość to aż
20m - możliwość użycia do pomiaru na mecie, międzyczasie lub starcie poprzez przecięcie
światła fotokomórki.
bezprzewodowa transmisja sygnału między startem, metą lub międzyczasem –
2 x Tag Heuer HL670 – homologacja FIS - moc 0,5W gwarantuje zasięg na odległości
nawet 4 km w
płaskim terenie i do ok. 2 km na trasie narciarskiej.
tablica świetlna o wymiarach 120cm/25cm – 1 linia, 8 znaków - widoczna z dużej
odległości - do 40 m – wyświetla numer i czas zawodnika aktualnie jadącego. Możliwość
wyświetlania dowolnego tekstu, godziny, listy startowej, klasyfikacji końcowej, itd.
Starter ręczny
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Ekran na mecie z aktualizowaną na bieżąco klasyfikacją.

2. Obsługa zawodów:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Długie tyczki LISKI slalomowe / gigantowe – 60szt. - homologacja FIS.
Długie tyczki LISKI kierunkowe (bramka zewnętrzna) – 60szt. - homologacja FIS.
Krótkie tyczki snowboardowe (LISKI) – 30szt.
Płachty umożliwiające przeprowadzenia zawodów nawet przy silnym wietrze –
homologacja FIS.
Dmuchana brama meta lub start o szerokości 8m - możliwość montażu logotypów
sponsora
Dmuchany namiot typu pająk – biuro zawodów.
Dmuchy tunel starowy 4 x 3m - start dla zawodników
Siatki zabezpieczające metę – Marabut – 200m.
Taśmy do odgrodzenia trasy zawodów – 600m.
Numery startowe – 300 szt.
Podium i nagłośnienie bezprzewodowe
Łączność - krótkofalówki Motorola 20szt

3. Rodzaje obsługiwanych przez nas zawodów w sportach zimowych:
NARCIARSTWO ALPEJSKIE: slalom gigant, slalom, slalom i slalom gigant równoległy,
skicross
SNOWBOARD: slalom gigant, slalom, slalom i slalom gigant równoległy
Wszystkie dyscypliny sportowe gdzie niezbędny jest pomiar czasu lub pomiar prędkości.
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4. Możliwości systemu:
•
•
•
•
•

Liczba uczestników – 9 999 osób.
Pomiar czasu wielu zawodników na trasie - włącznie ze startem masowym wszystkich lub
kilku zawodników jednocześnie.
Dowolna ilość kategorii – np. wiekowych.
Dowolne klasyfikacje końcowe – indywidualne z podziałem na wcześniej ustalone
kategorie, grupowe, drużynowe, klubowe, itd.
Wyniki końcowe natychmiast po ukończeniu zawodów w formie drukowanej, pliku PDF
lub XLS.

Zawodnicy otrzymują losowo przydzielone numery startowe. Kategorie do uzgodnienia przed
rozpoczęciem imprezy – np. wiekowe. Wszystkie zasady przeprowadzania zawodów są
zgodne z obowiązującym Narciarskim Regulaminem Sportowym oraz przepisami FIS. Nad
prawidłowym przebiegiem zawodów czuwają Trenerzy oraz sędziowie z licencjami PZN.
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PODSTAWOWA CENA ZAWODÓW W SPORTACH ŚNIEŻNYCH:
*Przygotowanie i przeprowadzenie zawodów (bez wynajęcia trasy):
- do 50os: 2800pln
- 50 do 100os: 3800pln
Podana cena jest ceną netto, która będzie powiększona o podatek VAT 23%
* Organizacja i przeprowadzenie zawodów zawiera:
- elektroniczny pomiar czasu + tablice świetlną
- ustawienie slalomu lub giganta lub slalomu snowboardowego - 2 przejazdy
- zabezpieczenie trasy siatkami i fladrami
- 4 sędziów: startu, mety, trasy x2
- wynajęcie na czas zawodów numerów startowych dla zawodników
- oznaczenie miejsca startu i mety zawodów
Cena nie zawiera:
- ubezpieczenia zawodników
- zabezpieczenia zawodów przez GOPR
- karnetów
- kosztów wynajęcia trasy na czas przeprowadzenia zawodów
- kosztów dojazdu na stoki poza Wisłą czy Szczyrkiem
- kosztów noclegów i wyżywienia kadry na zawodach wyjazdowych
Elementy dodatkowe: - ceny netto
- wynajęcie trasy – Wisła Nowa Osada: pn – czw: 2000pln, pt – nd: 2500pln
- telewizor 50’ z klasyfikacją LIVE na mecie – 200pln
- bramę dmuchaną mety – 200pln
- tunel startowy dla zawodników – 200pln
- komplet pucharów – 6szt – 200pln
- komplet medali – 6szt – 100pln
- ubezpieczenie NNW zawodnika – 5pln/os
- zabezpieczenie zawodów przez GOPR do 3h – 400pln, każda następna godzina 200pln
- nagłośnienie, prowadzenie imprezy – 500pln
WAŻNE ! Na każde zawody zalecamy wynajęcie opieki GOPR na czas trwania
zawodów.

Partnerem naszej Firmy jest:
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NASZE UPRAWNIENIA
ZAWODY OBSŁUGUJĄ TRENERZY I SĘDZIOWIE Z LICENCJĄ PZN
SZKOLENIEM ZAJMUJĄ SIĘ INSTRUKTORZY Z LICENCJĄ SPORTOWĄ PZN
Przykładowe licencje:

GIGANTY I SLALOMY USTAWIA ROBERT ZUBEK - DOŚWIADCZONY
TRENER NARCIARSTWA SPORTOWEGO
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MIEJSCE REALIZACJI SZKOLEŃ I ZAWODÓW
Zapraszamy do Ośrodka Narciarskiego Nowa Osada w Wiśle, gdzie nasza Szkoła ma
siedzibę, a różnorodność tras i wyciągów pozwoli profesjonalnie przeprowadzić Szkolenia
na każdym poziomie zaawansowania
Zawody w sportach śnieżnych przeprowadzamy na trasie nr 3

www.nowaosada.pl
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Filmy z naszych zawodów:
https://www.youtube.com/watch?v=cZ1sWSPTpFg&t=
https://www.youtube.com/watch?v=pcrgFaitsFw
https://www.youtube.com/watch?v=58eZGsO4GnQ
Byliśmy organizatorem wielu prestiżowych zawodów w tym całego cyklu Pucharu
Zakopanego. W przeciągu ostatnich 5 lat zorganizowaliśmy ponad 100 imprez sportowych
na śniegu.

WYPOŻYCZALNIA
Wypożyczenie sprzętu. Dla chętnych proponujemy dopasowanie sprzętu w
RENOMOWANYCH WYPOŻYCZALNIACH Winter Group i Sport Rent na terenie Stacji
Narciarskiej Nowa Osada przed rozpoczęciem zajęć lub jazdy.
Istnieje możliwość dopasowania sprzętu dzień przed jazdą, w takiej sytuacji nasi Goście
przyjeżdżają na stok z dopasowanym sprzętem i tracą czasu przed jazdą
Można również przygotować sprzęt wcześniej i odebrać go bezpośrednio na stoku
My zajmiemy się dopasowaniem sprzętu. W tym celu potrzebujemy listę uczestników z
danymi:
imię i nazwisko, wzrost, waga, nr buta

Nasi partnerzy w wypożyczalniach dysponują sprzętem najwyższej jakości
Zapewniają zawsze przygotowane narty i snowboardy oraz zdezynfekowane i suche buty.

Cena kompletnego sprzętu śnieżnego: 50pln / doba
komplet narty: buty, narty, kije
komplet snowboard: deska snowboardowa, buty
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PROMOCYJNE CENY KARNETÓW PODCZAS
ZAWODÓW

ON NOWA OSADA

Cennik promocyjny karnetów dla ZAWODNIKÓW:
- 3h ski pass - 40pln netto/os
- 5h ski pass - 60pln netto/os

www.nowaosada.pl
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SZKOLENIA GRUPOWE
Narciarstwo oraz snowboard stają się coraz bardziej popularne. Zapraszamy wszystkich chętnych
na szkolenia z naszymi Instruktorami.
Podczas szkolenia nasz Instruktor:
- pomoże zapoznać się ze sprzętem
- pokaże jak bezpiecznie poruszać się na stoku
- nauczy jazdy wyciągiem
- poprawi technikę jazdy już jeżdżącym
- przedstawi techniki poruszania się na nartach lub snowboardzie w różnych rodzajach śniegu
Zajęcia prowadzimy na każdym stopniu zaawansowania
Większość szkoleń przeprowadzamy w Ośrodku Narciarskim Nowa Osada, gdzie znajduje się
siedziba naszej Szkoły.

SZKOLENIA NARCIARSKIE I SNOWBOARDOWE PROWADZIMY NA 4 ETAPACH
ZAAWANSOWANIA
Poziom pierwszy - grupa CZARNA – narciarze oraz snowboardziści radzący sobie na trasach o
każdym stopniu trudności, mający doświadczenie w poruszaniu się na każdego rodzaju wyciągu lub
kolei linowej. Grupa ta szlifuje technikę jady na krawędzi oraz elementy jazdy sportowej (możliwość
zorganizowania treningu na slalomie gigancie lub slalomie, z pomiarem czasu włącznie).
Poziom drugi - grupa CZERWONA – narciarze oraz snowboardziści jeżdżący na trasach
niebieskich i czerwonych, grupa pod okiem instruktorów szlifuje technikę jazdy w różnych
warunkach terenowych i na różnych trasach.
Poziom trzeci - grupa NIEBIESKA – narciarze oraz snowboardziści początkujący, samodzielnie
wykonujący skręty do zatrzymania włącznie. Poruszają się głównie łatwymi trasami koloru
niebieskiego. Kursanci szlifują poprawna technikę jazdy i bezpieczne poruszanie się na wyciągu.

Poziom czwarty - grupa ZIELONA – narciarze oraz snowboardziści stawiający pierwsze kroki na
śniegu. Grupa pod okiem instruktorów zapoznaje się ze sprzętem oraz uczy się bezpiecznego
poruszania się na stokach płaskich i techniki jazdy wyciągiem dla początkujących.

Dla efektywnego szkolenia proponujemy następujące grupy:
Narciarstwo – wszystkie poziomy max 10 osób w grupie
Snowboard – grupa zielona max 4 osoby - pozostałe grupy max 6 osób
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Cena szkolenia grupowego – zima 2018/19: 150,00pln netto
Podane ceny są cenami netto i zostaną powiększone o podatek VAT 23%
- 1 godz. szkolenia przez 1 licencjonowanego instruktora narty / snowboard

CATERING
Na terenie Stacji Narciarskiej NOWA OSADA znajdują się 3pkt gastronomiczne rozmieszczone
wzdłuż trasy nr 1. Tam jest możliwość organizacji poczęstunku lub lunchu czy imprezy dla
zawodników. Istnieje również możliwość przygotowania bloczków i spożycie posiłku w dowolnym
punkcie. Przy dużych grupach pow. 100os jest to bardzo dobre rozwiązanie minimalizujące kolejki
po jedzenie. Menu do ustalenia, może ono być identyczne w każdym punkcie lub wartościowe, a
goście sami wybierają sobie posiłek.

XTRAINING Sp. z o.o.
Firma Xtraining Sp. z o. o. prowadzi działalność Organizatora Turystyki pod nr 1006
podlegającą przepisom Kodeksu Cywilnego Prawa Polskiego oraz postanowieniom Ustawy
z dnia 29 sierpnia 1997r. o Usługach Turystycznych z późniejszymi zmianami.
Jesteśmy grupą pasjonatów podróży, przygód i aktywnego wypoczynku , którzy sprawnie
łączą swoje hobby oraz kilkunastoletnie doświadczenie w branży. Właśnie duże
doświadczenie w organizacji eventów oraz imprez integracyjnych i turystycznych sprawia,
iż do każdego projektu podchodzimy indywidualnie i przygotowujemy go bezpośrednio pod
potrzeby Klienta.

Nasi Partnerzy:
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