
                         

Finały Ogólnopolskie Igrzysk Dzieci, Igrzysk Młodzieży Szkolnej  

w Biegach Narciarskich 

                        
 SPONSOR GŁÓWNY 

Program  Zawodów:  w dniach 14-17.03.2019r.  

na terenie Ośrodka Narciarskiego „KOTELNICA BIAŁCZAŃSKA” 

UWAGA : opiekunowie zgłaszający uczniów do zawodów prosimy zaznaczyć  

(lub uzupełnić w zgłoszeniu )  grupę startową ( od 1 do 4 ). Prosimy także  

o zgłoszenie sztafet poprzez e-mail na adres; szslimanowa@interia.eu. 

14.03.19r.  –12.00–17.00–Przyjazd ekip i zakwaterowanie, Trening oficjalny   

16.30-18.15–weryfikacja zawodów, 

18.30-Odprawa techniczna i losowanie na 1 dzień zawodów Karczma ,, Kotelnica‘’ (Białka Tatrzańska) 

15.03.19  - I dzień zawodów: 10.00–Otwarcie Zawodów –trasy biegowe 

„Kotelnica  Białczańska” 

10.30-14.00 – biegi krótkie stylem klasycznym wg. Listy startowej     

10.30–Start gr. I–chłopców ur.2003 – 3 km stylem klasycznym  

gr. II–dziewcząt ur.2003    -3 km stylem klasycznym 

gr. III-chłopców ur.2004   – 3 km stylem klasycznym 

gr. IV–dziewcząt ur.2004  – 3 km stylem klasycznym 

gr. V–chłopców ur.2005    –3 km stylem klasycznym 

gr.VI–dziewcząt ur.2005  – 3 km stylem klasycznym 

SZKOŁY PODSTAWOWE 

gr. VII–chłopców ur.2006– 2 km stylem klasycznym 

gr.VIII-dziewczątur.2006  – 2 km stylem klasycznym 

gr. IX–chłopcówur.2007  – 2 km stylem klasycznym 

gr. X–dziewcząt ur.2007  – 2 km stylem klasycznym 

gr. XI–chłopców ur.2008 i mł.– 1 km stylem klasycznym 

gr. XII–dziewcząt ur.2008 i mł. – 1 km stylem klasycznym 
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18.00–Odprawa i losowanie na dzień II  ( pensjonat „Pod Brzozami” ) 

 

 

16.03.2019r. - II dzień zawodów: 

10.00–14.00 – biegi długie stylem dowolnym, wg. Listy startowej      

10.00–Start  

gr. I–chłopców ur.2003– 5 km stylem dowolnym 

gr. II–dziewczątur.2003  -5km stylem dowolnym 

gr. III-chłopców ur.2004- 5 km stylem dowolnym 

gr. IV–dziewczątur.2004 – 5 km stylem dowolnym 

gr. V–chłopcówur.2005  – 5 km stylem dowolnym 

gr.VI–dziewcząt ur.2005 – 5 km stylem dowolnym 

 SZKOŁY PODSTAWOWE 

gr. VII–chłopców ur.2006 – 3 km stylem dowolnym 

gr.VIII-dziewczątur.2006   – 3 km stylem dowolnym 

gr. IX–chłopcówur.2007   – 3 km stylem dowolnym 

gr. X–dziewcząt ur.2007   – 3 km stylem dowolnym 

gr. XI–chłopcówur.2008 i mł.  – 2 km stylem dowolnym 

gr. XII–dziewczątur.2008 i mł. – 2 km stylem dowolnym 

ok.15.00 – Uroczyste nagrodzenie zwycięzców za I i II dzień zawodów (scena obok ,,Term Bania”) 

18.00–Odprawa i losowanie na dzień III ( pensjonat „Pod Brzozami” ) 
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17.03.19r. – III dzień zawodów:    reprezentacje szkolne  

                                                                  ( tj. uczniowie tej samej szkoły) bez prawa kooptacji. 

10.00 Chłopcy       –biegi sztafetowe  4 x 3 km MIX           IMS   ur. 2003-2005 

10.45 Dziewczęta –biegi sztafetowe  4 x 3 km MIX           IMS  ur. 2003-2005 

11.30 Chłopcy       –biegi sztafetowe 4 x 2 km  MIX           ID    ur. 2006 i młodsi 

12.15 Dziewczęta –biegi sztafetowe  4 x 2 km MIX           ID  ur. 2006 i młodsi 

ok.14.30–Uroczyste nagrodzenie zwycięzców za III dzień zawodów (scena obok ,,Term Bania”) 

 

 

Imprezę wspierają: 

Ośrodek Narciarski „Kotelnica Białczańska” 

Urząd Marszałkowski woj. Małopolskiego 

Polski Związek Narciarski 

Starostwo Powiatowe Nowy Targ/ PCK Nowy Targ 

Fischer Polska / SKIPOL.pl 

Panorama Sport- trofea sportowe 

 

 


