
 

   

  

MIASTO i GMINA ZAGÓRZ

SPONSORZY I PATRONI MEDIALNI:

 

 
KOMUNIKAT Nr 2  

Regulamin zawodów 
 
Patronat Honorowy: 

 Burmistrz Miasta i Gminy Zagórz 
Organizator: 

 Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Zagórzu 

 Podkarpacki Okręgowy Związek Narciarski w Ustrzykach Dolnych 
Kierownictwo zawodów: 

 DT PZN – Kazimierz Długopolski 

 Kierownik zawodów – Edward Mąka (+48 602 730304) 

 Sędzia główny – Leszek Hrywniak 

 Sekretarz – Edward Wania 

 Kierownik skoczni – Jacek Bańczak 

 Kierownik trasy – Wiesław Fundanicz 

 Kierownik Biura Obliczeń – Krzysztof Lachowski (+48 602 324019) 

 Sędziowie orzekający: Stanisław Żywicki, Jan Prusiecki, Robert Ciepły, Wiesław Wilkosz, Jan Gajda 
Biuro zawodów:  

MGOKiS w Zagórzu ul. Piłsudskiego 37, tel./fax. 134623059, e–mail: mgokiswzagorzu@poczta.onet.pl.  
Zgłoszenia: 

 należy przesyłać do dnia 02.02.2017 r.  na adres: ediem@poczta.onet.pl  lub faksem do godziny 15:00 

 przyjmowane są wyłącznie na aktualnie obowiązujących drukach PZN, dostępnych na stronie 
www.pzn.pl,  z zaznaczeniem konkurencji, w której będzie startował każdy zawodnik 

 zgłoszenia przysłane po tym terminie oraz zgłoszenia niekompletne (bez zaznaczenia konkurencji) nie    
będą uwzględnione. 

Postanowienia końcowe:  

 jeśli zawodnik nie zgłosi się na starcie, należy postępować zgodnie z NRS art. 226.2. Wysokość kary wynosi 
50 zł 

 zgłoszeni zawodnicy muszą być ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków oraz posiadać 
aktualne badania lekarskie. Zawody zostaną rozegrane zgodnie z NRS 

 organizator zapewnia opiekę medyczna podczas trwania zawodów 

 organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieszczęśliwe wypadki podczas zawodów  
 kluby pokrywają koszty udziału w zawodach we własnym zakresie 

 informacje o noclegach: http://www.zagorz.pl/baza-noclegowa 

 organizator zastrzega sobie prawo interpretacji oraz zmian niniejszego regulaminu zawodów.  
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MIASTO i GMINA ZAGÓRZ

SPONSORZY I PATRONI MEDIALNI:

 

 
 PROGRAM ZAWODÓW: 

03.02.2017, piątek 

 1300 - 1600    trening wolny na skoczniach HS-22 i HS-43 

 1800               odprawa techniczna – biuro zawodów (MGOKiS w Zagórzu, ul. Piłsudskiego 37) 

04.02.2017, sobota 

Skoki narciarskie 

 1000      seria próbna skoków otwartych HS-22, po niej serie konkursowe Junior E, Młodziczki,  

              po nich seria skoków do kombinacji norweskiej Junior E  

 1130      seria próbna skoków otwartych HS-43, po niej serie konkursowe Junior D, Juniorki,  

              po nich seria skoków do kombinacji norweskiej Junior D 

 1300          skoki otwarte, skocznia HS-43, kategoria - OPEN „Puchar Bieszczadów”  

05.02.2017, niedziela 

Biegi do kombinacji 

 1100       biegi do kombinacji norweskiej (metoda Gundersena) – trasy biegowe im. Stanisława   

               Nahajowskiego w Ustjanowej Dolnej 

 Junior E: 2000 m  

 Junior D: 3000 m  

 

Ceremonia dekoracji zawodników w pierwszym i drugim dniu bezpośrednio po zawodach. 

 Mistrzostwa POZN w skokach i kombinacji norweskiej: medale - miejsca (1-3), nagrody rzeczowe 

- miejsca (1-4), dyplomy miejsca (1-6) 

 Puchar Bieszczadów w skokach narciarskich: puchary - miejsca (1-3), nagrody rzeczowe - miejsca 

(1-4), dyplomy - miejsca (1-6) 

 

  

 

 

KIEROWNIK ZAWODÓW 

Sędzia Międzynarodowy PZN  

Edward Mąka  

 

 


