
 
 
 

PUCHAR POLSKI W BIEGACH NA NARTOROLKACH 2021 
 

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY  

Zawodów narto-rolkowych imieniem 

 Stanisława Bukowskiego „Ojca”    

G.Kościelisko /Dzianisz 
 

Organizator  Polski Związek Narciarski  Uczniowski Klub Sportowy „Regle”   

ul. Mieszczańska 18/3 Szeligówka 11Kościelisko 

30-313 Kraków   34-511 Kościelisko  

tel. 12 260-99-70  tel 607-266-122  

office@pzn.pl   lesnikjurek@wp.pl     

 

Współorganizator :  Gmina Kościelisko, Tatrzański Związek Narciarski ,Sołectwo Dzianisz, 

OSP Dzianisz Dolny i Górny 

 

Biuro Zawodów- Kierownik  Marek Zagórski 

Delegat zawodów Marcin Cudzich Bulorz 

Kierownik Zawodów Leśnik Zofia 

 

Termin i miejsce zawodów 2 października 2021  G. Kościelisko/Dzianisz 

 

Kategorie wiekowe i planowane konkurencje  

 − Seniorka /Senior 2001 i starsi  

 − Juniorka /Junior 2002 i 2003   

 − Juniorka Mł./Junior Mł. 2004 i 2005  

 − Młodziczka/Młodzik 2006 i 2007  

 − Dzieci starsze 2008 i 2009 

 

Zgłoszenia 

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

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

30.09.2021 do godziny 12:00. Na zgłoszeniu obowiązkowo należy wpisać rodzaj wiązań 

Zawodnicy zgłoszeni po upływie terminu nie mają prawa startu. Warunkiem dopuszczenia 

zawodnika do zawodów jest posiadanie aktywnej licencji PZN.  

 

Nagrody i ceremonia dekoracji   około 13:30 

 

Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie w przypadku niesprzyjających 

warunków atmosferycznych.  

 

Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie w przypadku niesprzyjających 

warunków atmosferycznych.  
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Program Zawodów Open Senior/Junior  5 km. 

Open Seniorka/Juniorka 5 km 

Junior/Juniorka Młodsza 5 km  

Młodzik/Młodziczka  5 km  

Dodatkowo Dziewczynki Starsze / Chłopcy Starsi 3 km 

 

Piątek, 1.10.2019 – Dzianisz . Sala Widowiskowa 

15:00 - 16:30 weryfikacja zgłoszeń i zawodników    

  17:00  odprawa techniczna kierowników drużyn  

 

Sobota, 2.10.2019 :  

10:00 start zawodów  

Open Senior/Junior  5 km.CL 

Open Seniorka/Juniorka  5 km CL 

Junior/Juniorka Młodsza  5 km CL 

Młodzik/Młodziczka        5 km CL 

Dodatkowo Dziewczynki Starsze / Chłopcy Starsi 3 km CL 

 

 – plan dnia będzie ustalony na podstawie ilości zgłoszonych zawodników w 

poszczególnych kategoriach 

 

Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie w przypadku niesprzyjających 

warunków atmosferycznych.  

 

Postanowienia inne :  

-Zawodnik nie zweryfikowany nie ma prawa startu.  

-Zawody zostaną przeprowadzone zgodnie z NRS i Wytycznymi PZN  

 Start w zawodach na własną odpowiedzialność. 

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

zawodów, osób trzecich oraz ewentualne nieszczęśliwe wypadki podczas zawodów. 

 -Uczestnik imprezy zobowiązany jest do przestrzegania regulaminu zawodów. Nie 

przestrzeganie oraz niedostosowanie się do uwag i poleceń organizatora zawodów 

powoduje dyskwalifikacje zawodnika.  

-W zależności od warunków atmosferycznych oraz ilości zgłoszonych zawodników program 

godzinowy oraz dystanse biegów mogą ulec zmianie. 

 -Zawody będą odbywały się bez względu na panujące warunki atmosferyczne.  

 

 Wszystkie kwestie sporne dotyczące rozgrywanych zawodów oraz rywalizacji rozstrzyga 

organizator i Komisja Sędziowska/Jury Zawodów/zgodnie z wytycznymi PZN i NRS.  


