
                                

 

 

 

 

         

   Dolnośląska Liga Regionalna w Narciarstwie Biegowym 

 

                                                           

 

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY NR 1 
27.01.2018 rok /sobota/ 

 

„Dolnośląska Liga Regionalna w Narciarstwie Biegowym” 
II rzut ligi 

w ramach 

Programu Rozwoju Biegów Narciarskich 
w Dolnośląskim Związku Narciarskim w Jeleniej Górze  

ul. Karkonoska 5 58-570 Jelenia Góra 
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 
 

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego 
ul. Wybrzeże Słowackiego 12/14, 50-411 Wrocław 

Adres email: umwd@dolnyslask.pl  
Telefon: (+48 71) 776 90 53 

Koordynator regionalny : 
 

1. Zbigniew Stępień/ – Dolnośląski Związek Narciarski w Jeleniej Górze/MKS Karkonosze 
Sporty Zimowe Jelenia Góra/Zbigniew Stępień: tel. + 48 502 711 686,mail: z_stemp@wp.pl 

2. Wiesława Kozłowska – Dolnośląski Związek Narciarski Jelenia Góra/tel. + 48 501 479 368 
e-mail wkozlowska@interia.pl  

3. Cel zawodów – popularyzacja biegów narciarskich wśród dzieci i młodzieży. 

4. Popularyzacja i upowszechnianie narciarstwa biegowego, jako formy aktywnego spędzania 

czasu wolnego przez dzieci i młodzież. 

5. Termin i miejsce zawodów: 27.01.2018 – Opawa 

6. Zgłoszenia – do 26.01.2018r. /piątek do godz. 15:00/ poprzez formularzu znajdującym 

się na stronie DZN Jelenia Góra w zakładce: 

:  http://odzn.pl/pl/zawody-formularz-zgloszeniowy/   

7. Odprawa techniczna odbędzie się 27.01.2018r. o godz. 10:00 w Opawie 

8. Uczestnictwo – prawo startu mają zawodnicy posiadający oraz nieposiadający licencje PZN 

i PZBiath. W przypadku nieposiadania licencji występuje obowiązek przedstawienia 

oświadczenia podpisanego przez Rodzica/Opiekuna prawnego o wzięciu na siebie 

odpowiedzialności za start zawodnika.  

9. Ekipy poszczególnych Szkół i Klubów przyjeżdżają na zawody na własny koszt.  
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10. Program zawodów:  
 

1. Do godz. 10:00 – weryfikacja zgłoszeń 
2. godz. 10:00 – Odprawa techniczna trenerów i opiekunów 
3. godz. 11:00 – rozpoczęcie startów według kolejności: 

 

Starty techniką dowolną/F/.  
 

 Juniorka/junior C – rocznik 2002/2003 – Sprint F 800 m F 

 Juniorka/junior D – rocznik 2004/2005 – Sprint F  800 m F 

 Juniorka/junior E + E1 – rocznik 2006 i młodsi – 1 km F 
 

Program zawodów może ulec zmianie ze względu na warunki atmosferyczne oraz inne 

okoliczności. Decyzje zostaną podjęte na odprawie technicznej, która odbędzie się w dniu 

27.01.2018 o godzinie 10:00 na obiektach przy trasach na Stadionie Sportowym w 

Opawie. 

11. Zawodnicy biorący udział w zawodach muszą posiadać ważne badania lekarskie 

zezwalające na start w imprezie oraz ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych 

wypadków. 

12. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne zaistniałe nieszczęśliwe 

wypadki podczas trwania imprezy oraz zastrzega sobie prawo zmiany programu 

zawodów. 

13. Zawody zostaną rozegrane zgodnie z Narciarskim Regulaminem Sportowym PZN, oraz 

regulaminem „Dolnośląskiej Ligi Regionalnej w Narciarstwie Biegowym”. 

14. Organizator zapewnia w trakcie trwania zawodów gorące napoje dla wszystkich 

zawodników, trenerów, opiekunów oraz sędziów biorących udział w zawodach. 

15. Punkty będą naliczane od pierwszych 5 zawodników z danej Szkoły/Klubu w grupach 

rocznikowych/zgodnie z Wytycznymi Polskiego Związku Narciarskiego na sezon 

2017/2018:    

16. Punktacja: Szkół i Klubów na wszystkie rzutach ligi oraz punktację indywidualną 

zawodnika/ucznia. Punkty zostaną naliczane wg. Klucza; 
 

Miejsce 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Punkty 100 80 60 50 45 40 36 32 29 26 24 22 20 18 16 15 14 13 12 11 
 

Miejsce 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30           

Punkty 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1           
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17. Weryfikacja zgłoszonych zawodników odbędzie się w dniu 27.01.2018 w pomieszczeniach 

przy Stadionie Sportowym w Opawie. Weryfikacji dokona Delegat Techniczny. 

18. Za udział w zawodach zawodnicy otrzymają: 

 Medale – miejsca 1 – 3  

 Dyplomy – miejsca 1 – 6  

19. Organizator jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej wobec Uczestników 

Zawodów.  

20. Informujemy, iż Organizator nie zapewnia jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie, 

zdrowotnego lub od odpowiedzialności cywilnej z tytułu choroby, wypadku, odniesienia 

obrażeń, poniesienia śmierci lub poniesienia jakichkolwiek strat bądź szkód, jakie mogą 

wystąpić w związku z obecnością lub uczestnictwem w Zawodach. 

21. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe w stosunku do uczestników 

oraz osób trzecich. Nie przestrzeganie Regulaminu oraz niedostosowanie się do uwag 

organizatora zawodów powoduje dyskwalifikację zawodnika w danej kategorii 

wiekowej. 

22. W przypadku zgłoszenia przez osobę prywatną wymagane jest pozwolenie 

rodziców/opiekunów na przygotowanym druku poniżej. 

Organizator 
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 POZWOLENIE RODZICÓW/OPIEKUNÓW 

na start osoby niepełnoletniej (dziecka), oraz: 

Oświadczam, że nie ma żadnych przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w zawodach: 

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

Imię i Nazwisko rodzica lub opiekuna prawnego 

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

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

adres zamieszkania 

Niniejszym wyrażam zgodę na start zawodnika/ucznia: 

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

Imię i Nazwisko osoby niepełnoletniej (dziecka) 

 

W zawodach sportowych pn.: „………………………………………………………………………….…………………………………..…………..”,  

 

organizowanych w dniu …………………………………………………. zgodnie z regulaminem zawodów oraz warunkami 

uczestnictwa w tej imprezie. 

Oświadczam, że wyrażam na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych powyżej dla potrzeb 

niezbędnych do realizacji procesu zgłaszania do uczestnictwa w zawodach (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 

1997r. o ochronie danych osobowych). 

 
 
 

…....................................................................................................................................................                                                                                                                     
data i czytelny podpis rodzica/prawnego opiekuna 

 


