
ZAPOWIEDŹ  ZAWODÓW  
Ogólnopolskie zawody w biegach narciarskich o „Puchar Burmistrza 

Gminy Jedlicze”. 
 

 
Termin Zawodów:     19.01.2017 (czwartek) godz.  12.00 
 
Miejsce zawodów:   STADION ZKS NAFTA SPLAST JEDLICZE ul. Konopnickiej 1 
 
Cel zawodów: 

1. Popularyzacja narciarstwa biegowego i turystyki narciarskiej. 
2. Propagowanie zdrowego trybu życia, aktywnego wypoczynku i rekreacji. 
3. Połączenie rekreacji i zabawy ze sportową rywalizacją. 

 
Organizator: 
MUKS Podkarpacie Jedlicze  
GOSIR Jedlicze 
 
 
Partnerzy: 
Gmina Jedlicze 
Nafta Splast Jedlicze 
 
 
Patronat medialny: 
Portal SKIPOL.pl 
 
 
Kontakt, informacja: 
MUKS Podkarpacie Jedlicze – Piotr Bril 509 388 936 lub muksjedlicze@wp.pl 
 
Program zawodów – styl klasyczny. 
Godz. 12.00 – otwarcie zawodów,  
Godz. 12.10 – start pierwszej grupy 
- start do biegu juniorki/a E na dystansie 1,5 km, 2005,2006, 
– start do biegu juniorki/a F na dystansie 1,5 km, 2007 i młodsi 
– start do biegu juniorki/a D na dystansie 2 km, 2004-2003 
– start do biegu juniorki/a C na dystansie 3 km, 2002-2001 
– start do biegu juniorki/a B na dystansie 3 km, 2000-1999 
– start do biegu juniorki/a A na dystansie 3 km, 1998,1997 
– start do biegu OPEN, mężczyzn i kobiet 5 km, 1996 i starsi 
- ogłoszenie wyników zawodów, wręczenie nagród i dyplomów, zakończenie części sportowej 
 
Zawody  rozegrane zostaną techniką klasyczną, obowiązkowo na nartach klasycznych. 
Start we wszystkich biegach odbędzie się ze startu wspólnego.  
Zawody zostaną rozegrane na trasach po stadionie w formie pętli o długościach: ok. 1 km. 

 Zgłoszenia: 

Organizator przyjmuje zgłoszenia na drukach PZN indywidualne i grupowe  do zawodów:  
e-mailowo do dnia 18.01.2017 r. do godz. 18.00  na adres: muksjedlicze@wp.pl  
 
Warunki uczestnictwa: 

W zawodach mają prawo startu wszyscy chętni, dysponujący dobrym stanem zdrowia, 
zrzeszeni w Polskim Związku Narciarskim i niezrzeszeni.  



 

Postanowienia końcowe: 
1. Za zajęcie miejsc 1 – 3 statuetki, medale, miejsca 1-6 dyplomy 
2. Wszystkim uczestnikom zawodów organizatorzy zapewniają gorący posiłek. 
3. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszym regulaminie. 
4. Biuro zawodów czynne będzie w dniu imprezy od godz. 9.00. 
5. Interpretacja niniejszego Regulaminu przysługuje wyłącznie organizatorom. 
 
 
W przypadku złych warunków pogodowych  lub innych okoliczności, organizator 
zastrzega sobie możliwość zmiany terminu, miejsca, sposobu przeprowadzenia  
lub odwołania zawodów. 

  

                                                                                               Z Poważaniem  

                                                                                                    Piotr Bril  

                                                                                Prezes MUKS Podkarpacie Jedlicze 

 

 


