
                                                   
 
 

 
 

 
                                                       
                                                          ZAPOWIEDŹ ZAWODÓW 

 

                          Urząd Gminy Marklowice  
                                               Samorząd Województwa Śląskiego, 
                                         Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śląskim, 
                                               Śląsko Beskidzki Związek Narciarski  
                                                      Polski Związek Narciarski  
                                                           UMKS Marklowice 

 
zapraszają do uczestnictwa w zawodach: 

 

OGÓLNOPOLSKIE SPOTKANIE UKS         
w BIEGACH na NARTOROLKACH 

 
 
                    
Organizator:  UMKS Marklowice 
Organizacje wspierające: Urząd Gminy Marklowice, Polski Związek Narciarski, Starostwo Powiatowe w    
                                            Wodzisławiu Śląskim, Samorząd Województwa Śląskiego, Śląsko Beskidzki 

Związek Narciarski 
Kierownik zawodów: Twardoch Grzegorz 
Miejsce zawodów:  Marklowice 
Termin  i miejsce:  18.09. - 20.09.2015r. Marklowice ul. Tomasza Zana 67 
Konkurencja:   biegi na nartorolkach – styl dowolny (F)  
Biuro zawodów: Gimnazjum Marklowice, ul. Wyzwolenia 152, 44-321 Marklowice, tel./fax: 

(+48 32) 4550028. 
 

Cel zawodów: popularyzacja narciarstwa biegowego, szczególnie na nartorolkach, 
rozpoczęcie przygotowań do sezonu zimowego oraz integracja środowiska 
uczniowskich klubów sportowych. Wyłonienie Mistrza Polski w biegach na 
nartorolkach w  kategorii junior/ka C i D  

 

Program zawodów:  18.09.2015, godz.: 18:00  - odprawa techniczna i losowanie w Biurze zawodów 
                                        19.09.2015  godz.  8.30 trening oficjalny na trasach 

19.09.2015. godz.: 09:00  - start pierwszego zawodnika styl łyżwowy 
19.09.2015 godz. 12.30 – dekoracja i wręczenie nagród za pierwszy dzień 
19.09.2015, godz.: 18:00  - odprawa techniczna i losowanie w Biurze zawodów 
20.09.2015 godz.8.30 – trening oficjalny na trasach 
20.09.2015, godz.: 09:00  - start pierwszego zawodnika styl dowolny 
20.09.2015, godz.: 14:30  - dekoracja i wręczenie nagród i zamknięcie zawodów 

 

Uczestnictwo: w zawodach mogą brać udział zawodnicy według następujących grup wiekowych: 
   19.09.2015      20.09.2015 

 Junior E: dziewczęta i chłopcy – roczniki: 2004 i młodsi  dystans:  2 km; F    2 km F 
 Junior D: dziewczęta i chłopcy - roczniki:  2002 - 2003 dystanse: 2 km; F    4 km F 
 Junior C: dziewczęta i chłopcy - roczniki:  2000 - 2001 dystanse: 4 km; F          

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Zgłoszenia:     
 imię i nazwisko zawodnika, rok urodzenia,. pełną nazwę i adres klubu, 
oraz imię, nazwisko i podpis osoby zgłaszającej należy przesłać pocztą na adres Biura Zawodów lub 

faxem na nr: (+48 32) 4550028 lub e-mailem na adres: wercia84-84@o2.pl lub pifsport@interia.pl 
lub umksmarklowice@gmail.com  na drukach PZN  najpóźniej do dnia 18.09.2015 r. (liczy się data 
wpływu zgłoszenia). Zgłoszenia powinny być zredagowane CZYTELNIE. 

Uwaga! W zgłoszeniu należy podać jakiego typu wiązań używa zawodnik) 
 

Opłata startowa: 25 zł od uczestnika za całe zawody, płatne w Biurze Zawodów przy 
odbiorze numerów startowych. 

Sprzęt: 
1. Zawodnicy startują na nartorolkach przygotowanych przez organizatora (koła o średnicy 

100 mm z wiązaniami typu Rotefela, Salomona pilot lub profil).  
2. Zawodnicy obowiązkowo muszą startować w kaskach ochronnych. 

Nagrody:   Indywidualnie w poszczególnych grupach: 
I miejsce:   puchar + dyplom + upominek; 
II miejsce:   puchar + dyplom + upominek; 
III miejsce:   puchar + dyplom + upominek; 
IV, V i VI miejsce:  dyplomy + upominki. 

 
Postanowienia końcowe: 

a) Zawody przeprowadzone będą zgodnie z postanowieniami NRS, regulaminu Pucharu Polski 2015               
w biegach na nartorolkach  niniejszego regulaminu. 

b) W zależności od liczebności grup start może być wspólny lub indywidualny. 
c) Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki zaistniałe w trakcie trwania zawodów. 
d) Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu w przypadku niesprzyjających warunków 

atmosferycznych.    
 

Informacje dodatkowe: możliwości noclegów: 

 w Gimnazjum w Marklowicach (trzeba mieć własne materace/karimaty i śpiwory - jest zaplecze 
socjalne: umywalki, natryski)) - koszt 10- zł/dobę/osobę; kontakt: Weronika Kocoń 603876629,   
istnieje możliwość zapewnienia wyżywienia (po uzgodnieniu). 

        
 

                                             Z narciarskim pozdrowieniem 
        
                Główni Sponsorzy:                                 Komitet organizacyjny   
 

   
 

 
                 Zadanie zostało wsparte ze środków budżetowych  Samorządu Powiatu Wodzisławskiego          
 

                           
Patronaci medialni:  
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