
 

 

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY nr 1 
Puchar Grupy Azoty - Puchar Bieszczad 

Muczne, 12-13.01.2019r. 
 

Organizator  Polski Związek Narciarski   Podkarpacki Związek Narciarski 

ul. Mieszczańska 18/3  ul. 29 Listopada 19 A 

30-313 Kraków   38-700 Ustrzyki Dolne 

tel. 12 260-99-70   tel. 13 493 95 02 

office@pzn.pl    sport@ustrzyki-dolne.pl 

 

Biuro Zawodów Centrum Promocji Leśnictwa w Mucznem 

Muczne 2 

38-713 Lutowiska 

 

Jury Zawodów  Delegat Techniczny PZN Edward Dudek 

   Asystent DT PZN Mirosław Drzewosz 

   Kierownik Zawodów Kamil Fundanicz 

   

Termin i miejsce zawodów  

12-13.01.2019  Puchar Grupy Azoty - Puchar Bieszczad trasy biegowe Muczne 

 

Kategorie wiekowe i planowane konkurencje 

kategoria dystans kategoria dystans 

Open (Senior + Junior A) SP C, 15 C Open (Seniorka + Juniorka A) SP C, 10 C 

Junior B SP C, 10 C Juniorka B SP C, 7.5 C 

Junior C SP C, 5 C Juniorka C SP C, 5 C 

Junior D 2 C, 3 C Juniorka D 2 C, 3 C 

 

Zgłoszenia 

Zgłoszenia do zawodów są dokonywane na oficjalnych drukach PZN : http://pzn.pl/strefa-

pzn/dokumenty/zgloszenia-do-zawodow , na adres zgloszenia.biegi@gmail.com do 

dn.10.01.2019r. do godziny 15:00. Zawodnicy zgłoszeni po upływie terminu nie mają prawa 

startu. Warunkiem dopuszczenia zawodnika do zawodów jest posiadanie aktywnej licencji PZN 

(Wytyczne Sportowe PZN - Art. 1.1 str. 28 ). Weryfikacja zawodników następuje na 1 godzinę 

przed rozpoczęciem odprawy technicznej kierowników drużyn. 
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Zasady uczestnictwa zagranicznych zawodników 

W zawodach mogą uczestniczyć obywatele innych krajów niż Polska. Koszt uczestnictwa w 

konkursach wynosi 5 Euro za każdego zawodnika za dzień. Obcokrajowcy będą ujęci na 

wynikach i w przypadku zajęcia miejsc dekorowanych otrzymają medale oraz dyplomy. Nie będą 

natomiast ujęci w indywidualnej i klubowej klasyfikacji generalnej. 

 

Kolejność startu  

- Kategoria Open (Senior/ka + Junior/ka A) zgodnie z aktualną listą FIS punktów. Zawodnicy nie 

posiadający FIS punktów są losowani w I grupie. 

- W pierwszych zawodach sezonu w kat. Junior/ka B,C,D obowiązuje podział na 3 grupy. W 

przypadku kiedy na zgłoszeniu nie zostanie podana grupa, zawodnicy zostaną rozlosowani w 

sposób najmniej korzystny dla nich. Ustala się kolejność startu: Grupa I, Grupa II, Grupa III. 

- Zawodnicy startujący w kategorii Junior/ka B ,C, D startują zgodnie z aktualną listą rankingową 

po pierwszych zawodach, zawodnicy nie ujęci na aktualnej rang liście losowani są w I grupie. 

- Zawodnicy z zagranicy w kategoriach Junior/ka B,C,D, w pierwszych zawodach startują jak 

wszyscy, w kolejnych zostaną rozstawieni za pomocą dodatkowego losowania.  

 

Nagrody i ceremonia dekoracji  

Organizator zapewnia nagrody dla zawodników i zawodniczek jak poniżej :  

Kategoria Open /M i K : medal i dyplom miejsca 1-3 

Kategorie Junior/ka B i C : medal miejsca 1-3, dyplom miejsca 1-6 

Kategorie Junior/ka D : medal miejsca 1-3, dyplom i nagroda rzeczowa miejsca 1-6  

Nagrody na podium odbierają wyłącznie zawodnicy. W przypadku kiedy zawodnik z powodu siły 

wyższej nie może uczestniczyć w dekoracji, nagrody mogą odebrać osoby do tego upoważnione 

po zakończeniu dekoracji i poza podium. 

 

Postanowienia inne  

- Koszt zagubionego (nieoddanego) numeru startowego wynosi 50 złotych brutto.  

- Obecność na odprawie technicznej kierowników drużyn jest obowiązkowa - każdy klub może 

być reprezentowany przez maksymalnie dwóch (2) przedstawicieli (oficjalny przedstawiciel 

klubu, trener klubowy). 

- Nieobecność na starcie zgłoszonego i zweryfikowanego na odprawie zawodnika należy zgłosić 

do biura zawodów nie później niż na jedną (1) godzinę przed starem na oficjalnym druku 

dostępnym w biurze zawodów. Klub, który nie zgłosi tego faktu zostanie obciążony karą 50zł za 

każdego zawodnika.  

Wejście na trasy biegowe odbywać się będzie wyłącznie w numerach : zawodnicy w numerach 

startowych a trenerzy i inne osoby do tego uprawnione w przygotowanych przez Organizatora 

koszulkach (każdy klub otrzyma maksymalnie dwie (2) koszulki trenerskie). 



 

 

 

Baza noclegowa 

Centrum Promocji Leśnictwa, Muczne / hotel Lasów Państwowych 

tel. 516824694  

 

Siedlisko Carpatia, Muczne 

tel. 134610122 lub 608617476 

 

Domek Mysliwski, Muczne  

tel. 606251654 

 

Willa Arnika, Muczne  

tel 134610280 lub 660435395 

 

hotel Gorski PTTK, Ustrzyki Górne 113 /oddalony od tras 20 km 

tel. 134610614 lub 724454290  

 

Zajazd pod Caryńską, Ustrzyki Górne /oddalony od tras 20 km 

Tel. 511311552  

 

Odległości 

Ustrzyki Dolne – Muczne ok.40km 

Ustrzyki Górne – Muczne ok.20km 

 

Program Zawodów 

Piątek, 11.01.2019 

 17:00 Weryfikacja zgłoszeń 

 18:00 odprawa techniczna kierowników drużyn 

Sobota, 12.01.2019 i Niedziela, 13.01.2019 

Godzinowy program zostanie podany w kolejnym komunikacie 


