Komunikat Organizacyjny
OGÓLNOPOLSKIE ZAWODY W BIEGACH NARCIARSKICH -PODKARPACKA LIGA
DZIECI I MŁODZIEŻY –
USTRZYKI DOLNE, 23.03.2022 r.

1. ORGANIZATOR:
MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY HALICZ USTRZYKI DOLNE
PODKARPACKI OKRĘGOWY ZWIĄZEK NARCIARSKI W USTRZYKACH DOLNYCH
SZKOŁA MISTRZOSTWA SPORTOWEGO W USTRZYKACH DOLNYCH
2. PARTNERZY :
URZĄD MIEJSKI W USTRZYKACH DOLNYCH
NADLEŚNICTWO USTRZYKI DOLNE
SPONSOR GŁÓWNY:
PODKARPACKIEGO,

-

ZADANIE

WSPÓŁFINANSOWANE

ZE

ŚRODKÓW

WOJEWÓDZTWA

SPONSORZY: ORLEN OIL, SMS USTRZYKI DOLNE

Jury Zawodów
Delegat Techniczny PZN – Bogdan Kwaśnik
Asystent Delegata Technicznego PZN – Marek Góra
Kierownik Zawodów – Bogdan Zwarycz
Sędzia Główny – Czesław Luty
Sekretarz Zawodów – Krzysztof Lachowski
Kierownik tras- Wiesław Fundanicz
3. Cel zawodów:
•

upowszechnianie narciarstwa biegowego

•

podnoszenie poziomu sportowego zawodników zrzeszonych w klubach narciarskich na terenie
woj. Podkarpackiego

•

współzawodnictwo sportowe i propagowanie aktywnych form wypoczynku wśród dzieci
i młodzieży szkolnej z terenu województwa podkarpackiego.

•

Integracja środowiska narciarskiego w województwie podkarpackim

4. Termin i miejsce zawodów:
Zawody odbędą się 23 MARCA 2022 r. (środa) w Ustianowej Górnej – trasa biegowa na szczycie Holica lub
na Gromadzyniu

5. Zgłoszenia:
Zgłoszenia należy przesłać pocztą email na adres: sport@ustrzyki-dolne.pl w terminie do 22.03.2022 r.
do godz. 1500.

Biuro zawodów: Zespół Szkól Sportowych w Ustrzykach Dolnych, ul. Dobra 6, 38-700 Ustrzyki Dolne,
telefon kontaktowy 604291328
6. Uczestnictwo:
•

prawo startu mają zawodnicy posiadający licencje PZN lub POZN oraz nie posiadający licencji po
przedstawieniu oświadczenia opiekuna o wzięciu na siebie odpowiedzialności za start zawodnika.
• ekipy poszczególnych klubów narciarskich przyjeżdżają na zawody na własny koszt
7. Program zawodów:
22.03.2022 r.
godz. 1700 - weryfikacja i losowanie zawodników
23.03.2022 r.
godz. 1000 – 1045 - wydawanie numerków startowych – (okolice startu)
godz. 1100 - – start pierwszego zawodnika, grupa: dziewczynki i chłopcy – rocznik 2014 i
młodsi
UWAGA!
- Wszystkie kategorie wiekowe- start: bieg interwałowy co 30 s. ,
- chłopcy i dziewczynki ur. w latach 2012, 2013, 2014 i młodsi biegają stylem klasycznym,
- zawodnicy i zawodniczki w pozostałych kategoriach wiekowych biegają stylem dowolnym
Dystanse, kategorie wiekowe i przybliżony czas startu:
• Dzieci młodsze-dziewczynki– rocznik 2014 i młodsi - dystans 0,5 km Cl: godz. 11.00
•

Dzieci młodsze-chłopcy - rocznik 2014 i młodsi – dystans 0,5 km Cl: godz. 11.05

•

Dzieci młodsze-dziewczynki– rocznik 2013, 2012- dystans 1 km Cl: godz. 11.15

•

Dzieci młodsze-chłopcy - rocznik 2013, 2012- dystans 1km Cl: godz. 11.25

•

Dzieci młodsze-dziewczynki - rocznik 2011-2010 – dystans 2 km F: godz. 11.45

•

Dzieci młodsze-chłopcy - rocznik 2011-2010 – dystans 2 km F : godz. 11.55

•

Dzieci starsze dziewczynki - rocznik 2009-2008 – dystans 2 km F : godz. 12.10

•

Dzieci starsze chłopcy - rocznik 2009-2008 – dystans 2 km F: godz. 12.25

•

Młodziczki - rocznik 2007 -2006- dystans 3 km F: godz. 12.30

•

Młodzicy - rocznik 2007 -2006 – dystans 3 km F: godz. 12.35

•

Juniorki młodsze - rocznik 2005-2004- dystans 5 km F: godz. 12.45

•

Juniorzy młodsi - rocznik 2005-2004 – dystans 5 km F: godz. 12.50

•

Juniorzy - rocznik 2003-2002 – dystans 5 km F: godz. 12.55

•

Juniorzy - rocznik 2003-2002 – dystans 5 km F: godz. 13.00

•

Open kobiety – rocznik 2001 i starsi – dystans 5 km F: godz. 13.05

•

Open mężczyźni – rocznik 2001 i starsi –dystans 5 km F: godz. 13.10

•

Osoby niepełnosprawne – open – dyst. 1 km Cl : godz. 13.15

Uwaga: dystanse mogą ulec zmianie – wszystko zostanie ustalone na odprawie technicznej
8. Postanowienia końcowe:
1. Zawodnicy biorący udział w zawodach muszą posiadać ważne badania lekarskie lub zgodę rodziców
zezwalającą na start w imprezie oraz ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków.
2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne zaistniałe nieszczęśliwe wypadki podczas
trwania imprezy oraz zastrzega sobie prawo zmiany programu zawodów.
3. Zawody zostaną rozegrane zgodnie z Narciarskim Regulaminem Sportowym PZN i Regulaminem
Podkarpackiej Ligii Dzieci i Młodzieży w Biegach Narciarskich.
4. Biegi zaliczane do punktacji w ramach Podkarpackiej Ligii Dzieci i Młodzieży

w Biegach

Narciarskich.
5. Za zajęcie miejsc 1-3 ind. –medale i puchary, 4-6 dyplomy.
6. Ceremonia zakończenia zawodów ok. 30 min. po zakończeniu biegu ostatniej grupy –obok domku
sędziowskiego.
7. Zgodnie z wymogami sanitarnymi obecność na obiekcie obowiązkowo w maseczkach
ochronnych lub przyłbicach zasłaniających usta i nos. Nie dotyczy to wyłącznie zawodników
startujących w zawodach w momencie startu i bezpośredniego przygotowania do niego. W tym
czasie mają obowiązek zachować odpowiedni dystans od pozostałych uczestników.
8. Organizator zapewnia w trakcie trwania zawodów
• ciepłe napoje i posiłek

Uwaga!
W przypadku złych warunków

pogodowych lub innych okoliczności, organizator zastrzega sobie

możliwość zmiany terminu, miejsca, sposobu przeprowadzenia lub odwołania zawodów

Bogdan Zwarycz

