
ZAPOWIEDŹ ZAWODÓW
Lubelski Okręgowy Związek Narciarski

zaprasza do uczestnictwa w zawodach:
OGÓLNOPOLSKIE ZAWODY W BIEGU NA NARTOROLKACH  „PUCHAR Roztocza 

2008”
Organizator: MULKS „Tomaszów Lubelski”,

LOZN,Urząd Miasta Tomaszów Lubelski,
Urząd Gminy Tomaszów Lubelski  i SP Pasieki

Współorganizator: Urząd Marszałkowski w Lublinie
Kierownik zawodów: Waldemar KOŁCUN
Miejsce zawodów: Tomaszów Lubelski, (start Łosiniec)
Termin zawodów: 09.11.2008 r. (niedziela)
Konkurencja: biegi na nartorolkach - styl dowolny (F)
Biuro zawodów: Szkoła Podstawowa w Pasiekach,

22-600 Tomaszów Lubelski
Cel zawodów: - popularyzacja narciarstwa biegowego, szczególnie na nartorolkach,

- promocja Roztocza, weryfikacja formy sportowej narciarzy 
  przed sezonem zimowym

Program zawodów: 09.11.2008, godz.: 11:00 - odprawa techniczna i losowanie 
w Biurze zawodów
09.11.2008, godz.: 12:00 - start pierwszego zawodnika
09.11.2008, godz.: 15:00 - wręczenie nagród i zamknięcie zawodów

Uczestnictwo: w zawodach mogą brać udział zawodnicy według następujących grup 
wiekowych:

Kategoria Opis Roczniki Dystans
 Junior D:  dziewczęta i chłopcy  1995 i młodsze 4,0 km 
 Junior C:  dziewczęta i chłopcy  1993 i 1994 7,0 km 
 Junior B:  dziewczęta i chłopcy  1991 i 1992 7,0 km 
 Junior A:  dziewczęta i chłopcy  1989 i 1990 7,0 km 
 Senior  kobiety i mężczyźni  1988 i starsi 7,0 km 
 Senior „Masters”  kobiety i mężczyźni  1973 i starsi 7,0 km 

Każdy zawodnik musi posiadać aktualne badania lekarskie i ubezpieczenie.
Zgłoszenia:
Zgłoszenie zawierające: imię i nazwisko zawodnika, rok urodzenia, pełną nazwę i adres klubu, datę posiadanych badań 
lekarskich oraz potwierdzenie ubezpieczenia oraz imię, nazwisko i podpis osoby zgłaszającej należy przesłać pocztą na 
adres Biura Zawodów lub faxem na nr:  (+48 84) 664 23 05  lub e-mail'em na adres: tom.tom60@wp.pl
najpóźniej do dnia 07.11.2008 r.
Zgłoszenia powinny być zredagowane CZYTELNIE.
Opłata startowa: 5 zł od uczestnika (senior 10 zł), płatne w Biurze Zawodów przy odbiorze numerów 

startowych.
Nagrody: Indywidualnie w poszczególnych grupach: - I - III miejsce: puchar + dyplom,- pozostali 

dyplomy 

 Postanowienia końcowe: 

1. Zawody przeprowadzone będą zgodnie z postanowieniami NRS i niniejszego regulaminu. 
2. Starty indywidualne co 30 sekund. 
3. Zawody odbędą się na odcinku drogi. 
4. Zaleca się startowanie w kaskach ochronnych i ochraniaczach. Sprzęt /nartorolki/ dowolny. 
5. W przypadku różnicy zdań w sprawie interpretacji przepisów, rozstrzygające jest stanowisko Delegata 

Technicznego. 
6. Organizator nie pokrywa kosztów dojazdu i noclegów. 
7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki zaistniałe w trakcie trwania zawodów. 

8. Zawody odbędą się bez względu na warunki atmosferyczne. 

Prosimy o powiadomienie zaprzyjaźnionych klubów. 

Z narciarskim pozdrowieniem 
Komitet organizacyjny, 

10 czerwca 2008 r. 

 Informacje szczegółowe, wyniki, galerie zdjęć szukaj na stronie:
 www.tomaszow-lubelski.pl/lozn

Zrealizowano przy pomocy finansowej Województwa Lubelskiego.
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