
 

 

 

 

REGULAMIN 

Cyklu zawodów w biegach narciarskich  w ramach  

Narodowego Programu Rozwoju Biegów Narciarskich  

BIEG NA IGRZYSKA 2012 

 1. Organizator: 

 Centrum Promocji AK-Pol, 43-000 Bielsko-Biała, ul. Batorego 8, 

tel. 0 33 815 00 22, 816 96 62, fax 0 33 816 9663, mail. ak-pol@ak-pol.pl 

 2. Miejsca zawodów, terminy, kategorie, dystanse: w oddzielnych komunikatach. 

 3. Sprawy organizacyjne: 

- Zgłoszenia do poszczególnych zawodów przyjmować będzie organizator lub wskazany przez 

niego podmiot współorganizujący zgodnie z kalendarzem zawodów i komunikatami 

wysyłanymi do klubów sportowych. 

- Zawody rozgrywane będą w biegach narciarskich zgodnie z Narciarskim Regulaminem 

Sportowym i Regulaminem Narodowego Programu Rozwoju Biegów Narciarskich „Bieg na 

Igrzyska dla kategorii wiekowych kobiet i mężczyzn: 

Senior (1991 i starsi), Junior A (1992-93), Junior B (1994-1995), Junior C (1996-

 1997), Junior D (1998-1999), Junior E (2000 i młodsi) 

- Zawodnicy zajmujący miejsca 1-6 w poszczególnych zawodach, we wszystkich kategoriach 

wiekowych, nagradzani będą dyplomami, 

- Zawodnicy, którzy w poszczególnych zawodach cyklu, w kategoriach junior A, B, C, D i E , 

zajmą miejsca od 1-3 zostaną nagrodzeni medalami , 

- Do klasyfikacji indywidualnej oraz drużynowej zaliczane będą wszystkie zawody cyklu Bieg 

na Igrzyska.  



 

 

 

 

- Liderzy poszczególnych kategorii wiekowych z wyłączeniem seniora w każdych kolejnych 

zawodach cyklu (brana pod uwagę będzie klasyfikacja zawodników polskich) będą 

występować w koszulkach lidera klasyfikacji łącznej,  

- Klasyfikacja łączna Bieg na Igrzyska 2012 będzie prowadzona tylko dla zawodników polskich. 

Organizator zapewnia nagrody klubów według następującej specyfikacji: 

 100 kompletów sprzętu sportowego marki SALOMON (narty z wiązaniami, kije oraz 

buty) dla klubów, które w klasyfikacji drużynowej zajmą miejsca od 1. do 10. 

Klasyfikacja drużynowa będzie sumą indywidualnych wyników zawodników  

w poszczególnych edycjach Biegu na Igrzyska z wyłączeniem kategorii seniora. 

Podział sprzętu będzie następujący:  

I miejsce – 20 kompletów, II miejsce – 17 kompletów, III miejsce – 14 kompletów,  

IV miejsce – 10 kompletów, V miejsce – 9 kompletów, VI miejsce – 8 kompletów, VII 

miejsce – 7 kompletów, VIII miejsce – 6 kompletów, IX miejsce – 5 kompletów,  

X miejsce – 4 komplety  

- do klasyfikacji klubowej zaliczane są punkty uzyskane przez zawodników danego klubu  

z kategorii junior/juniorka B, C, D i E. 

- niestawienie się zawodnika lub zawodniczki z numerem startowym na ceremonii dekoracji 

będzie skutkowało dyskwalifikacją, co jest równoznaczne z odebraniem punktów 

indywidualnych i klubowych za dane zawody. 

- Zawody będą punktowane w sposób następujący: 

miejsce punkty miejsce punkty 

1 100 16 15 

2 80 17 14 

3 60 18 13 

4 50 19 12 



 

 

 

 

5 45 20 11 

6 40 21 10 

7 36 22 9 

8 32 23 8 

9 29 24 7 

10 26 25 6 

11 24 26 5 

12 22 27 4 

13 20 28 3 

14 18 29 2 

15 16 30 1 

 

 


