
                           

                
 
 

 
ZAPROSZENIE 

 
 

LUDOWY KLUB SPORTOWY „PORONIEC” 
oraz URZĄD GMINY PORONIN  

ZAPRASZAJĄ NA: 
 
 

V MIĘDZYNARODOWE ZAWODY NA 
NARTOROLKACH 

O PUCHAR PREZESA LKS „PORONIEC” 
KTÓRE ODBĘDĄ SIĘ 

 07.08.2011 r. 
W PORONINIE 

 
SPRINT 1,2 KM F 

 
ORGANIZATOR: LUDOWY KLUB SPOROTWY „PORONIEC” 
                        URZĄD GMINY PORONIN 
 
PRZEWODNICZĄCY KOMITETU ORGANIZACYJNEGO:  
Józef Pawlikowski - Bulcyk 
 
KIEROWNIK ZAWODÓW: Jan Jarząbek 
 
BIURO ZAWODÓW:  Zakład Gospodarki Komunalnej 
    ul. Piłsudskiego 15, 34-520 Poronin 
     
 
 



 
MIEJSCE ZAWODÓW:  34- 500 Poronin, ul. Piłsudskiego 15 

 
ZGŁOSZENIA:  do dnia 05.08.2011 do godz. 10:00 faksem nr 018 2074169 , e-mail  

poroniec@interia.pl lub pisemnie na adres: L.K.S. „Poroniec” 
 ul. Tatrzańska 1, 34-520 Poronin 
 

UPRZEJMIE PROSIMY O PODANIE W ZGŁOSZENIU SYSTEMU WIAZAŃ 
 

 
PRIOGRAM ZAWODÓW: 

 
godz. 13:00 otwarcie zawodów w okolicach startu, Poronin, ul. Piłsudskiego 2; 
 
godz. 13:15 losowanie nartorolek i zapoznanie się zawodników z trasą; 
 
godz. 14:00 start zawodów ul. Piłsudskiego; 
 
godz. 15:15 zakończenie zawodów, wręczenie pucharów, dyplomów i nagród; 

 
 

REGULAMIN ZAWODÓW: 
 

 Prawo startu w zawodach mają zawodnicy posiadający aktualne badania 
lekarskie i ubezpieczenie. 

 Obowiązkowy jest kask ochraniający głowę i okulary .  
 Zawody odbędą się open w kategorii kobiet i  mężczyzn.  
 Prawo startu mają zawodnicy w kategorii senior/ka i junior/ka. 
 Organizator zastrzega sobie prawo zmiany dystansu oraz programu 

zawodów ze względu na ilość zgłoszonych zawodników i warunków 
atmosferycznych. 

 Przed finałami odbędzie się kolejne losowanie nartorolek. 
 Do finałów awansuje 9 zawodników z kwalifikacji (3 biegi po 3 

zawodników) 
 Zwycięzcy swoich biegów awansują do finału A, zawodnicy, którzy zajmą 

drugie miejsce awansują do finału B, zawodnicy z trzeciego miejsca 
zajmą kolejno miejsca 7-9 według czasu z kwalifikacji.   

 W trakcie trwania zawodów Organizator przewiduje napoje firmy 
ENERVITA. 

 Po zakończeniu zawodów Organizator zapewnia ciepły posiłek.  
 
 
* Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne wypadki i  szkody 
poniesione przez uczestników zawodów. 
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