
XIV PUCHAR KARKONOSZY
 MISTRZOSTWA POLSKI
AMATORÓW W BIATHLONIE

JAKUSZYCE
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Aluminum ski

The new XC Snowfeel
frame provides improved
and outstanding vibration
damping properties utilizing
racing level cross-country ski
technology.
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Partnerzy i sponsorzy zawodów

MEMORIAŁ
MARIANA KRZYŻOSIAKA
PUCHAR POLSKI II KAT.
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KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY ZAWODÓW 
 

XIV Międzynarodowy Puchar Karkonoszy w biathlonie 

Memoriał Mariana Krzyżosiaka - Mistrzostwa Polski Amatorów 

Puchar Polski II kat. 

 

1. Organizator: Polski Związek Biathlonu, Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, Starostwo 

Powiatu Jeleniogórskiego, Urząd Miasta Szklarska Poręba, Uczniowski Klub Sportowy „Kamieńczyk” 

Szklarska Poręba, Szkoła Mistrzostwa Sportowego w Szklarskiej Porębie. 
 

2. Miejsce zawodów: Ośrodek Narciarstwa Biathlonowy „Jakuszyce” w Szklarskiej Porębie 

Termin Zawodów: 16-17 marca 2017 
 

3. Prawo startu mają zawodniczki i zawodnicy zgłoszeni w PZBiath. i posiadający licencje zawodnicze i ak-

tualne badania lekarskie (nie dotyczy amatorów) 
 

4. Zawody przeprowadzone będą: wg przepisów IBU oraz Wytycznych Polskiego Związku Biathlonu. 
 

5. Program zawodów dla Pucharu: 
 

15 marca (nie ma treningu oficjalnego) 
 

14.00 - 16.00 Strzelnica będzie dostępna dla startujących, proszę o potwierdzenie telefoniczne po-
bytu na strzelnicy w tym dniu pod numerem: 607 311 370. 

 

16 marca 
 

09.00 - 09.50 Przestrzeliwanie broni (seniorzy, seniorki, juniorzy, juniorki, juniorzy młodsi, juniorki 
młodsze). 

10.00 Start do biegów indywidualnych. 
11.30 - 12.20 Przestrzeliwanie broni (młodzicy, młodziczka, młodzik młodszy, młodziczka młodsza). 
12.30 Start do biegów indywidualnych. 
 Dekoracje Zwycięzców. 
 

17 marca  
 

09.00 - 09.50 Przestrzeliwanie broni (seniorzy, seniorki, juniorzy, juniorki, juniorzy młodsi, juniorki 
młodsze). 

10.00 Start do biegów sprinterskich. 
11.30 - 12.20 Przestrzeliwanie broni (młodzicy, młodziczka, młodzik młodszy, młodziczka młodsza). 
12.30 Start do biegów sprinterskich. 
 Dekoracje Zwycięzców. 
  
14.30 Zapoznanie się z bronią dla Amatorów 
15.00 Mistrzostwa Polski Amatorów. 
 Dekoracje Zwycięzców. 
 

6. Zgłoszenia do uczestnictwa: 

 zawodników: do 15 marca 2017, godz. 12:00 elektronicznie (panel zgłoszeniowy PZBiath.) 

 amatorów: do 16 marca 2017, godz. 12.00 elektronicznie na stronie: 

http://www.bgtimesport.pl/zawody/zgloszenie/id/210/bieg_id/192 
 

7. Dodatkowe informacje dla amatorów: 

 Biuro do zawodów na Polanie Jakuszyckiej czynne 17 marca 2017 od godz. 13.00. 

http://www.bgtimesport.pl/zawody/zgloszenie/id/210/bieg_id/192


 

 Zawodnik Amator w biurze podpisuje oświadczenie o swoim stanie zdrowia i odpowiedzialności za start 

oraz zgodę na przetwarzanie danych przez organizatora 

 Wpisowe na zawody amatorskie wynosi 40 zł - płatne w dniu zawodów w biurze do godz. 14.30, gdzie 

otrzymają pakiet startowy 

 Przewidziany ciepły posiłek i napoje 

 Dekoracja 3 najlepszych zawodników w kategoriach 

 Przewidziane losowanie nagród po dekoracji 

 Dystanse: 

a) Mężczyźni - 3 x 1,5 km 

b) Kobiety - 3 x 1 km 

 Broń znajduje się na stanowiskach, strzelanie z wolnej ręki w pozycji leżącej do dużych krążków (bez 

podpórek i pasów), za niecelny strzał runda karna 75 m. 

 Obowiązują przepisy biathlonowe. Elektroniczny pomiar czasu oraz dla każdego pakiet startowy. 

 Kategorie:  

a) Mężczyźni - styl dowolny,  

b) Kobiety - styl dowolny. 

 Przy zgłoszeniu się 5 zawodników /czek na styl klasyczny, dodane zostaną kategorie: 

a) Mężczyźni - styl klasyczny, 

b) Kobiety - styl klasyczny. 
 

8. Organizator:  

 pokrywa koszty organizacyjne imprezy, natomiast koszty uczestnictwa tj. zakwaterowania i wyżywienia 

pokrywają kluby we własnym zakresie. 

 nie ponosi odpowiedzialności za wypadki powstałe na terenie obiektu oraz za zabezpieczenie broni. 
 

9. UWAGI: 

 Organizator zastrzega sobie prawo zmiany programu zawodów, kolejności startów poszczególnych ka-

tegorii w zależności od ilości zgłoszonych zawodników oraz przesunięcia godzinowego dekoracji. 

 Amator musi być pełnoletni i musi mieć przerwę w startach ogólnopolskich w biathlonie min. 3 lata. 

 

 

Organizator 


