
 

14.  Juni  2015 
 

3. Dresdner Heidebogen-Rollskilauf 
Offene Sachsenmeisterschaften 

 
Ausschreibung 

 

 
W dniu 14 czerwca 2015 roku odbędą się trzecie biegi na 
nartorolkach regionu Dresden Heidebogen otwarte 
mistrzostwa saksońskie 
 
 
organizator:  SG Klotzsche e.V. Abt.Ski 
 
kierownictwo  Frank Hunger 
zawodów: telefon: 0177 – 5 60 70 86 
 mail: frank.hunger@sg-klotzsche-ski.de 
 
kierownictwo Mike Richter,   
odcinków: Matthias Lange 
 
mierzenie czasu: Wolfgang Barthel 
 
opieka lekarska: Niemiecki Czerwony Krzyż 
 
miejsce i data: obszar przemysłowy w Radeburgu  

(Gewerbegebiet) w dniu 14 czerwca 2015 
roku 

 
zgłoszenia: Heike Hunger, Am Park 16, 01561 Ebersbach 

mail: frank.hunger@sg-klotzsche-ski.de 
telefon komórkowy: 0177 / 560 70 86 

 
koniec zgłoszeń: wtorek, 09.06.2015 (wpłynięcie 

korespondencji), późniejsze zgłoszenia są 
możliwe do godziny przed startem  

 
opłata za start: 4,00 euro uczniowie   

6,00 euro młodzież   
8,00 euro juniorzy, kobiety i miężczyźni 
opłata za późniejsze zgłoszenie: 3,00 euro 

 
opłata w gotówce przy wydawaniu numerów startowych 
 
przebieg / technika: 

 Dobrowolna technika biegu 

 Bieg uczniów w formie startu masowego. Wszystkie 
pozostałe biegi w prologu oraz w formie startu 
gonienia prowadzacego. 

 Materiał zawodów zgodnie z DWO-Rollski. W biegach 
uczniowskich dopuszcza się również inlinery z kijkami. 

 Obowiązek noszenia kasku oraz okularów. 
 
Program: 
08:00 wydawanie numerów startowych 
09:00   prolog młodzieży, juniorów, kobiet, mężczyzn 
 Pojedyncze starty co 30 sekund 
11:00  start masowy uczniów 7- 9 
11:20  start masowy uczniów 10 - 13 
11:40  start masowy uczniów 14 – 15 
12:30  start goniania prowadzacego 1 
 młodzież m/k 
 kobiety, mężczyźni od 51 roku życia 
13:30  start gonienia prowadzacego 2 
 juniorzy, mężczyźni do 50 roku życia 
 
Zastrzega się zmiany w przebiegu! 
 
wręczenie medali:   15:00 
 
punktacja: Mistrzostwa Saksońskie Rollski 2015 
 
Mistrzami saksońskimi mogą zostać wyłącznie uczestnicy 
będący zrzeszeni w klubach sportowych, które mają swoją 
siedzibę na obszarze Wolnego Kraju Związkowego Saksonii. 
Zgłaszający związek musi być członkiem krajowego klubu 
sportowego Saksonii oraz klubu narciarskiego Saksonii. Podczas 
mistrzostw saksońskich osoby, które zajęły pierwsze, drugie i 
trzecie miejsce, otrzymają medale oraz dyplomy. Przekazanie 
dyplomów osobom, które zajęły miejsca cztery do sześć, nastąpi 
zgodnie z liczbą uczestników. 
 
trzecie biegi na nartorolkach regionu Dresden Heidebogen 
 
Dyplomy dla pierwszych trzech miejsc w każdej klasie wiekowej. 
Puchary dla każdego zwycięzcy na danym odcinku. 
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Klasy wiekowe 
Przy przyporządkowaniu do poszczególnej klasy uwzględnia się 
rok urodzenia: 
klasa wiekowa  rocznik 
S 7 m/k  2008 i poniżej 
S 8 m/k  2007 
S 9 m/k  2006 
S 10/11 m/k*  2005/2004 
S 12/13 m/k*  2003/2002 
S 14/15 m/k*  2001/2000 
młodzież 16-18*  1999/1998/1997 
juniorzy*  1995/1996 
k/m ogólnie*  1994/1985 
k/m 31 – 40*  1984/1975 
k/m 41 – 50*  1974/1965 
k/m 51 – 60*  1964/1955 
k/m 60+*  1954 i starsi  
 
Biegacze klas wiekowych mogą na życzenie startować w ogólnej 
klasie; takie życzenie należy podać przy zameldowaniu. Bez 
stosownego zgłoszenia biegacz zostanie przyporządkowany 
zgodnie ze swoim rocznikiem. 
 
* Klasy wiekowe, w których wybrani zostaną mistrzowie 
saksońscy. 
 
Długości odcinków: (prolog oraz bieg) 
uczniowie S 7  1,5 km (1 runda) 
uczniowie S 8  3,0 km (2 rundy) 
uczniowie S 9  4,5 km (3 rundy) 
uczniowie S 10 -13  6,0 km (4 rundy) 
uczniowie S 14 – 15  9,0 km (6 rund) 
 
młodzież,  6,0 km (4 rundy) oraz 
juniorki,  15,0 km (10 rund) 
kobiety, 
mężczyźni od 51  
 
juniorzy,  7,5 km(5 rund) oraz 
mężczyźni do 50  22,5 km (15 rund) 
 
Odpowiedzialność cywilna: 
Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności cywilnej 
wobec uczestników i osób trzecich. Każdy uczestnik musi być 
ubezpieczony przez swój klub lub prywatnie. Składając podanie 
każdy uczestnik akceptuje wykluczenie odpowiedzialności 
cywilnej oraz niemiecki regulamin zawodów w biegu na 
nartorolkach. 
 
Fotografie osób: 
Wraz z zameldowaniem się do zawodów uczestnicy lub ich 
ustawowi przedstawiciele udzielają organizatorowi (SG 
Klotzsche, Abt. Ski) bezterminowych, nie wyłącznych praw  do 
korzystania ze zdjęć osób do celów publikacji internetowych 
oraz drukowanych (bez wynagrodzenia), o ile zdjęcia te 
powstaną w ramach zawodów. 
 

 
Dojazd: 
Autostradą A13, zjazd Radeburg, dalej jechać zgodnie z 
oznakowaniem do obszaru przemysłowego „Radeburg Süd”. 
 

 
 

 
 
 

 

www.sg-klotzsche-
ski.de 

 
 


