Komun
nikat Orga
anizacyjn
ny
Karkonoska Lig
ga Region
nalna Grupy AZOTY
Y
w ramacch
Narodowego Program
mu Rozwo
oju Biegó
ów Narcia
arskich
BIEG N
NA IGRZY
YSKA 2017
7
Opa
awa 18.01.2017
Opieka merytoryczna:
Polski Związek Narciarski,
N
,
30-313
3
Krakków, ul. Mie
eszczańska 18/3,
tel. 12 26 09 970, faxx. 12 26 97
7 112, mail. office@pznn.pl
Koordyn
nator ogólno
opolski, org
ganizacja:
Centru
um Promoc
cji AK-Pol,,
43-300 Bielsko
o-Biała ul. Stefana
S
Batorego 8
Tel. 33 815
5 00 22, faxx. 33 816 96
6 63 mail. biegi@ak-po
b
ol.pl

Koordyn
nator region
nalny :
ew Stępień
ń Dolnoślą
ąski Związzek Narciarrski; MUKN
N Pod Stró
óżą Miszko
owice,
Zbignie
Zespół Szkół Pub
blicznych w Lubawce
e, Gmina Lubawka;
L
Zbigniew
w Stępień: Tel.
T 502711
1686, mail: z_stemp@w
wp.pl
Artur Bo
odzek: 5050
074676, ma
ail: arturbod
dzek@o2.pl
1. C
Cel zawodó
ów – popularyzacja bieg
gów narciarrskich.
2. T
Termin i miiejsce zawodów:
znia 2017rr./środa/ trasy
t
biego
owe Opaw
wa
18 stycz
3. Z
Zgłoszenia – do 17.01..2017r. /wto
orek/ na ad
dres mailowy: mukn.poodstroza@gmail.com
lub: arturb
bodzek@o2.pl
Odprawa te
echniczna od
dbędzie się 18.01.2017
7r.o godz. 10:00
1
na obbiektach przzy trasach w
4. O
O
Opawie.

5. Uczestnictw
wo – prawo startu mająą zawodnicy
y posiadając
cy oraz niepposiadający licencje
PZN i PZBia
ath. W przyp
padku niepo
osiadania liccencji wystę
ępuje obow
wiązek przed
dstawienia
o
oświadczen
nia opiekuna
a o wzięciu na siebie od
dpowiedziallności za staart zawodniika.
6. Ekipy poszcczególnych szkół
s
przyjeeżdżają na zawody
z
na własny
w
koszzt
7. Program zawodów:
z
godz. 11:00
1
rozpo
oczęcie starttów według kolejności::
junior
junior
junior
dzieci

/ juniorka C (rocznik 20
001 – 2002)) 3 km
/ juniorka D (rocznik 20
003 – 2004)) 1,5 km
/ juniorka E (rocznik 2005 – 2006) 1 km
((rocznik 200
07 i młodsze
e) - pokonaanie odcinka
a z przeszko
odami.

S
Starty tech
hniką dow
wolną. Na trrasie biegu będzie przy
ygotowany odcinek z
przeszko
odami (garb
by, slalom, progi), którry będzie włączony w pętle
p
biegow
wą.
Program
m zawodów może ulec zmianie ze względu na
a warunki atmosferycznne oraz inne
e
okoliczn
ności. Decyzzje zostaną podjęte na odprawie technicznej,
t
która odbęędzie się w dniu
18.01.2017 o godzinie 10,00. na obiektacch przy trassach biegow
wych w Opaw
wie.
8. Z
Zawodnicy biorący udzział w zawod
dach muszą
ą posiadać ważne
w
badaania lekarsk
kie
zzezwalające
e na start w imprezie o
oraz ubezpie
eczenie od następstw
n
nnieszczęśliw
wych
w
wypadków.
9. O
Organizatorr nie ponosii odpowiedzzialności za ewentualne
e zaistniałe nieszczęśliw
we wypadkii
podczas trw
wania impre
ezy oraz zasstrzega sobie prawo zm
miany prograamu zawodów.
10. Z
Zawody zosstaną rozegrane zgodn
nie z Narciarrskim Regulaminem Spportowym PZN, oraz
regulaminem Lig Regio
onalnych Grrupy AZOTY
Y
11. O
Organizatorr zapewnia w trakcie trrwania zawo
odów ciepły
y posiłek i nnapoje.
Organizato
or Zawodów
w

