
 

 

 

 

Komunikat Organizacyjny 

Śląsko-Beskidzka Liga Regionalna Grupy AZOTY   

w ramach 

Narodowego Programu Rozwoju Biegów Narciarskich 

BIEG NA IGRZYSKA 2017 

                                                             Wisła - Kubalonka 08 .02.2017 

                                         4 edycja Ligi Regionalnej 

 

Opieka merytoryczna: 

Polski Związek Narciarski, 30-313 Kraków, ul. Mieszczańska 18/3, 

tel. 12 26 09 970, fax. 12 26 97 112, mail. office@pzn.pl 

Koordynator ogólnopolski, organizacja: 

Centrum Promocji AK-Pol, 43-300 Bielsko-Biała ul. Stefana Batorego 8 

Tel. 33 815 00 22, fax. 33 816 96 63 mail. biegi@ak-pol.pl 

Koordynator regionalny : 

 Aleksandra Pustołka  mail. ola.pustolka@op.pl 

1. Cel zawodów – popularyzacja biegów narciarskich. 

Termin i miejsce zawodów: 08.02.2017 trasy biegowe Wisła- Kubalonka 

Biuro zawodów  Ośrodek Narciarski  Wisła- Kubalonka 

2. Zgłoszenia – 07.02.2017  na adres ola.pustolka@op.pl   

Weryfikacja 08.02.2017 9.00-9.15 w biurze zawodów 

3. Uczestnictwo – prawo startu mają zawodnicy  (junior C, D, E, ) po przedstawieniu oświadczenia opiekuna 

o wzięciu na siebie odpowiedzialności za start zawodnika. 

4. Ekipy poszczególnych klubów narciarskich przyjeżdżają na zawody na własny koszt (ewentualne 

wyżywienie i noclegi). 

5. Program zawodów: 

08.02.2017   godz. 9.30 start junior C      3km F       rocz. 2001/2002 

                     godz.  9.35 start juniorka C 3km F       rocz.  2001/2002 

                     godz. 9.50 start junior D   2.5km F       rocz. 2003/2004 
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                     godz. 10.10  start juniorka D 2.5km F     rocz.2003/2004 

                     godz  10.30  start junior E      2km  F       rocz. 2005 i młodsi 

                     godz  10.45  start juniorka E  2km  F      rocz. 2005 i młodsi 

                Bezpośrednio po ukończeniu zawodów nastąpi dekoracja zwycięzców. 

Uwaga : Dekoracje będą w następujących kategoriach :  

1. Junior i juniorka C . 

 2. Junior i juniorka D .  

 3. Dekoracje będą też w rocznikach startujących w kategorii open juniora E , a więc : 

 A/ rocznik 2005/2006 

  B/rocznik 2007   i młodsi 

/godziny rozgrywania biegów mogą ulec zmianie – wszystko zostanie ustalone na odprawie technicznej 

dniu 08.02.2017 godz 9.00 

-Zawodnicy biorący udział w zawodach muszą posiadać ważne badania lekarskie zezwalające na start w imprezie 

oraz ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków. 

-Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne zaistniałe nieszczęśliwe wypadki podczas trwania 

imprezy oraz zastrzega sobie prawo zmiany programu zawodów. 

-Zawody zostaną rozegrane zgodnie z Narciarskim Regulaminem Sportowym PZN, oraz regulaminem Lig 

Regionalnych Grupy AZOTY 

 Organizator zapewnia w trakcie trwania zawodów. Ciepłe napoje, poczęstunek 

Ligi Regionalne Grupy AZOTY są cyklem 25 zawodów w biegach narciarskich /po pięć w każdej z powyższych Lig 

Regionalnych/ przeznaczonym dla kategorii wiekowej Junior E (2005 i młodsi). Koordynator ogólnopolski 

dopuszcza możliwość startu w zawodach także kategorii Junior C (2001-2002), Junior D (2003-2004).   

Klasyfikacja generalna w danej Lidze Regionalnej Grupy AZOTY będzie prowadzona dla juniora E. Do klasyfikacji 

generalnej juniora E zaliczane będą cztery najlepsze starty z pięciu zawodów cyklu dla danej Ligi Regionalnej 

Grupy AZOTY. Najlepsi juniorzy E zostaną zakwalifikowani do finału Pucharu Grupy AZOTY. Prawo startu w finale 

Pucharu Grupy AZOTY będzie miało 12 najlepszych juniorek E i 12 najlepszych juniorów E z danej Ligi 

Regionalnej. Łącznie prawo kwalifikacji będzie miało 60 juniorek E i 60 juniorów E. 4. Punkty uzyskane przez 

juniorki/juniorów E w finale Pucharu Grupy AZOTY nie będą zaliczane do klasyfikacji klubowej Pucharu Grupy 

AZOTY.  Niestawienie się zawodnika lub zawodniczki z numerem startowym na ceremonii dekoracji będzie 

skutkowało dyskwalifikacją, co jest równoznaczne z odebraniem punktów indywidualnych. 

 


