
 „Biegówki w centrum Polski” Zawody w 

narciarstwie biegowym 2018 

 

REGULAMIN  

1. CELE 

1. Promocja narciarstwa biegowego w centrum Polski. 

2. Szansa startu w zawodach w biegach narciarskich dla osób z centrum Polski. 

3. Promocja aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia. 

4. Promocja miasta Pabianic. 

5. Integracja miłośników sportów zimowych. 

 

2. ORGANIZATORZY I WSPÓŁORGANIZATORZY 
       PTTK Pabianice Klub Turystyki Narciarskiej „ŚMIG” 

 Komandor: 

Dawid Jurga +48 606208419 

 Wicekomandorzy: 

       Robert Lewera 

       Gabriel Grzejszczak  

 

3. PATRONAT HONOROWY 

 

4. PARTNERZY 

 Presto Pabianice 

 

5. TERMIN I MIEJSCE 

Zawody odbędą się w dniu 21 stycznia 2017 roku (niedziela) w Pabianicach, na terenie MOSIR 

„Lewityn” przy ulicy Bugaj 

 

6. PROGRAM ZAWODÓW 

Sobota 20.01.2018 
10.00-18.00 – przygotowywanie trasy i trening 

 

Niedziela 21.01.2018 
9.00 – otwarcie biura zawodów 

9.00 – trening 

10.40 – otwarcie zawodów i odprawa 

11.00 – Zawody techniką klasyczną 

13.00* – Zawody techniką łyżwową 

14.00* – Rozdanie nagród i zakończenie imprezy 

 

*Godzina może ulec zmianie w zależności od liczby uczestników i warunków pogodowych. 
 



 

 

7. TRASA 

Zawody odbędą się na pętli ~1,1 km wokół stawu na terenie MOSIR „Lewityn” w Pabianicach. Na 

trasie znajduje się około 100 metrowy podbieg. 

 
 

8. SYSTEM ZAWODÓW 
Zawody odbędą się systemem pucharowym. Drabinka zostanie rozpisana na podstawie eliminacji 

gdzie ich zwycięzca zmierzy się z ostatnim zakwalifikowanym zawodnikiem, drugi z przedostatnim 

zakwalifikowanym itd. Podczas eliminacji zawodnik wyprzedzany musi dać się wyprzedzić z lewej 

strony.  

 

STYL KLASYCZNY 

Eliminacje- każdy zawodnik jedna pętla, start co 20 sek. 

Gdy zawodników więcej niż 32 a mniej niż 64 

 Liczba zawodników Liczba zawodników na 
rundę 

Liczba rund 

1 runda -1 pętla 32 2 16 

Półfinał -1 pętla 16 4 4 

Finał – 2 pętle 4 4 1 

 

Gdy zawodników więcej niż 64 

 Liczba zawodników Liczba zawodników na 
rundę 

Liczba rund 

1 runda -1 pętla 64 4 16 

2 runda -1 pętla 32 4 8 

Półfinał -1 pętla 8 4 2 

Finał – 2 pętle 4 4 1 

 



 

 

 

STYL ŁYŻWOWY  

Gdy zawodników więcej niż 16 a mniej niż 32 

Eliminacje- każdy zawodnik jedna pętla, start co 20 sek. 

Najlepszych 16 przechodzi do systemu pucharowego. 

 Liczba zawodników Liczba zawodników na 
rundę 

Liczba rund 

1 runda -1 pętla 16 2 8 

Półfinał -1 pętla 8 2 4 

Finał – 2 pętle 4 4 1 

  

Gdy zawodników więcej niż 32 

 

 Liczba zawodników Liczba zawodników na 
rundę 

Liczba rund 

1 runda -1 pętla 32 2 16 

2 runda -1 pętla 16 2 8 

Półfinał -1 pętla 8 4 2 

Finał – 2 pętle 4 4 1 

 

9. NAGRODY 
 Miejsca 1-3 w obu stylach – puchary i nagrody rzeczowe od sponsorów; 

 Miejsca 4-6 w obu stylach – nagrody rzeczowe od sponsorów; 

 Puchar dla najlepszego Pabianiczanina w stylu łyżwowy; 

 Puchar dla najlepszego Pabianiczanina w stylu klasycznym; 

 Puchar dla najlepszej kobiety w stylu łyżwowy; 

 Puchar dla najlepszej kobiety w stylu klasycznym; 

 

Każdy zawodnik zostanie nagrodzony medalem! 

 

10. WPISOWE I ZGŁOSZENIA 

 

W biegu mogą brać udział wszyscy uczestnicy, którzy do dnia biegu tj. 21 stycznia 2018 roku ukończyli 

16 rok życia. Zawodnicy powyżej 18 roku życia biegną na własną odpowiedzialność. Osoby w wieku 

16-18 lat (które w dniu biegu tj. 21 stycznia 2018 nie osiągnęły jeszcze pełnoletności) zobowiązane są 

do posiadania pozwolenia na udział od rodziców lub prawnych opiekunów, z ich podpisem i nr PESEL. 

Zawodnicy mogą wystartować w obu kategoriach. 

 

Zgłoszenia wysyłamy na adres email biegowkipabianice@gmail.com 

-Imię i nazwisko 

-Data urodzenia 

-Miejsce zamieszkania 

-Klub/ Drużyna (nie obowiązkowe) 

-Styl (łyżwa/klasyk) 

-Dowód przelewu (nie obowiązkowe) 

 



Wpisowe: 

 do 31.12.2017 – 15 zł 

 do 17.01.2017 – 17 zł 

 w dniu zawodów – 20 zł 
Opłaty można dokonać: 

 w Biurze Oddziału PTTK Pabianice przy ulicy Traugutta 2 (pon-pt od 10.00 do 17.00) 

 przelewem na konto bankowe 

Pa-Co Bank 

33 8788 0009 0014 8731 2006 0004 

PTTK Pabianice 

Ul. Traugutta 2 

95 - 200 Pabianice 

Tytułem: ZawodyBiegówkiImieNazwiskoRocznik (np. ZawodyBiegówkiJanKowalski1990) 

 

11. WYPOŻYCZENIE SPRZĘTU 
 

Dla osób nieposiadających własnego sprzętu wypożyczalnia nart biegowych z Łodzi „MłodzińSki” 

przygotowała specjalną promocję. Dla osób, które chcą wypożyczyć sprzęt na czas zawodów 

obowiązywać będzie specjalna zniżka -10%. Należy tylko w zgłoszeniu email zaznaczyć jakiego sprzętu 

brakuje, podać swój wzrost i rozmiar buta. Szczegółowy cennik na www.biegowkiwlodzi.pl 

 

12. NOCLEG 
Na terenie MOSIR Pabianice znajduje się Hotel Włókniarz. Więcej informacji o hotelu na 

http://hotelwlokniarz.pl/pl/o-nas/ 

 

13. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 

1. Organizator jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej. Uczestnik startuje wyłącznie na 

własną odpowiedzialność i ponosi związane z tym ryzyko.  

2. Uczestnicy są objęci ubezpieczeniem PZU typu sportowe (NWW), 

3. Jeśli uczestnik uzna to za zasadne może się doubezpieczyć na czas zawodów według własnego 

uznania. 

4. Uczestnik przesłaniem zgłoszenia jednocześnie wyraża zgodę na nieodpłatne fotografowanie i 

filmowanie uczestnictwa w zawodach oraz publikowanie tych materiałów w mediach oraz intrenecie. 

5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu, systemu rozgrywania zawodów oraz 

odwołania imprezy lub przeniesienia na inny termin z powodów pogodowych lub organizacyjnych. 

6. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora. 

 

 

 

http://biegowkiwlodzi.pl/

