
 

    

 
Finał Pucharu Polski w biegach na nartorolkach 

Ptaszkowa, 6.10.2018 

 

Komunikat Organizacyjny  
 

 

 

Organizator : 
 

Polski Związek Narciarski 

ul. Mieszczańska 18/3 

30-313 Kraków 

Tel.+48 12 260-99-70 

e-mail: office@pzn.pl 

 

Organizator Regionalny : 
 

Gmina Grybów 

CSZ Ptaszkowa  
 

Cel imprezy : 
 

- sprawdzenie poziomu przygotowania do sezonu 2018/2019 

- popularyzacja biegania na nartorolkach 

- wyszukiwanie dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo 

- propagowanie aktywnego, zdrowego stylu życia 

- propozycja przyjemnego sposobu spędzania czasu wolnego 

- integracja środowiska narciarskiego 

- przeciwdziałanie agresji, patologiom społecznym i innym zagrożeniom cywilizacyjnym 

poprzez udział w zawodach 

- promocja atrakcyjnych terenów do uprawiania biegów na nartorolkach 

- wyłonienie najlepszego zawodnika w poszczególnych kategoriach wiekowych w 

klasyfikacji generalnej Pucharu Polski w biegach na nartorolkach. 

 

Czas i miejsce zawodów : 
 

6.10.2018r. 

Cenrum Sportów Zimowych  

Ptaszkowa 883 
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Kategorie wiekowe i konkurencje :  
 

lp Kategoria  Roczniki Konkurencja 

1.  Senior/ seniorka 1998 i starsi Sprint F 

2.  Junior/Juniorka A 1999-2000 Sprint F 

3. Junior/ Juniorka B 2001-2002 Sprint F 

4. Junior/ Juniorka C 2003-2004 Sprint F 

 

Program zawodów :  
 

Minutowy program zawodów zostanie podany 26.09.2018r. 

 

Zgłoszenia : 
 

Zgłoszenia na oficjalnym druku PZN należy przesyłać do 4.10.2018r. do godz. 16:00 na 

adres biuro@pifsport.pl  

W zgłoszeniu należy podać rodzaj wiązań do nartorolek.  

 

Punktacja i nagrody : 
 

Po zakończeniu zawodów odbędzie się dekoracja zwycięzców w poszczególnych 

kategoriach wiekowych (medale 1-3, dyplomy 1-6). 

Podsumowanie i dekoracja Klasyfikacji Generalnej odbędzie się bezpośrednio po 

dekoracji Finału PP (puchary 1-3, dyplomy 1-6). 

 

Postanowienia końcowe : 
 

- Każdy uczestnik zawodów zgłasza swój udział do zawodów przez klub, w wyznaczonym 

terminie z podaniem rodzaju wiązań.  

- Każdy uczestnik musi posiadać aktualną licencję PZN. 

- Każdy uczestnik startujący w zawodach powinien posiadać własne buty do startu oraz 

kije właściwe do rozgrywanej techniki biegu. Zawody odbędą się na nartorolkach 

losowanych, zabezpieczonych przez organizatora głównego (PZN). 

- Uczestnik zawodów zobowiązany jest posiadać kask ochronny i okulary. 

- Za ubezpieczenie zawodników odpowiada zgłaszający klub. 

- Uczestnik imprezy zobowiązany jest do przestrzegania Regulaminu CSZ Ptaszkowa, 

przepisów NRS, Wytycznych PZN oraz Regulaminu Pucharu Polski. 

- Nieprzestrzeganie regulaminu oraz niedostosowanie się do uwag i poleceń organizatora 

zawodów powoduje dyskwalifikację zawodnika. 

- Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe w stosunku do uczestników 

zawodów oraz osób trzecich.  
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