
 
 
 

PUCHAR POLSKI W BIEGACH NA NARTOROLKACH 2021 
FINAŁ MARWE CUP 

Mistrzostwa Polski Młodzików i Młodziczek 2021 

 

Gmina Grybów, gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Grybowie– CSZ Ptaszkowa – 
pod patronatem i we współpracy z Polskim Związkiem Narciarskim 

 

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY 
PTASZKOWA 9-10.10.2021  

 
1. Organizator:    Polski Związek Narciarski, office@pzn.pl 

Organizator Regionalny Gmina Grybów 
Współorganizator  GOSiR Grybów, csz@gminagrybów.pl 
 

2. Jury zawodów:  

Kierownik zawodów  Wojciech Gawor 

Delegat Techniczny PZN Piotr Bril 

Asystent DT PZN  Grzegorz Staręga 
 

3. Biuro zawodów: CSZ Ptaszkowa  

Ptaszkowa 883 

33-333 Ptaszkowa 

piątek/08.10.2021/od godz. 1600  

sobota/09.10.2021/ od godz. 830   

niedziela/10.10.2021/ od godz. 830  

4. Termin i miejsce zawodów: 
9.10.2021– Biała Wyżna (trasa uliczna) Ptaszkowa  
10.10.2021 – CSZ Ptaszkowa (trasy nartorolkowe) 

  
5. Kategorie wiekowe i konkurencje  

09.10.2021 r. – UpHill 5 km F Mass start (droga z Grybowa do Ptaszkowej, z metą przy kościele) 
10.10.2021 r.  - Sprint C (trasa nartorolkowa CSZ Ptaszkowa) 
Seniorka / Senior   2001 i starsi 
Juniorka / Junior    2002 i 2003 
Juniorka młodsza / Junior Młodszy 2004 i 2005 
Młodziczka / Młodzik    2006 i młodsi  

 
ZAWODY ZOSTANĄ PRZEPROWADZONE ZGODNIE Z PRZEPISAMI NRS  

 

 

mailto:csz@gminagrybów.pl
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6. Program zawodów 
 

Piątek, 08.10.2021 r. – Centrum Sportów Zimowych Ptaszkowa 

od godz. 1800-1850     Weryfikacja zgłoszeń i zawodników 
godz. 1900     Odprawa techniczna kierowników drużyn 

Link do odprawy online : https://meet.google.com/dyv-ckbx-rqv  
Zatwierdzenie Wytycznych Sportowych na sezon 2021/2022  
oraz Kalendarz Zawodów PZN na sezon 2021/2022 

   
Sobota, 09.10.2021 r. – UpHill 5 km F – Mass start 
START- obok remizy w Białej Wyżnej; META – kościół im. NMP w Ptaszkowej   

godz. 1000    Start pierwszej kategorii : od Młodziczka do Senior 
godz. 1300 Ceremonia dekoracji wszystkich kategorii w CSZ Ptaszkowa 

  odprawa techniczna przed startami w niedzielę 
 

Niedziela, 10.10.2021 r.  – Sprint C 
START i META – trasa nartorolkowa CSZ Ptaszkowa 

godz. 1000    eliminacje Kobiet i Mężczyzn 
  ćwierćfinały  
  półfinały 
  finały 

planowana godzina ceremonii dekoracji wszystkich kategorii Marwe Cup i Podsumowanie Pucharu Polski  
w biegach na nartorolkach 2021 o godz.1400 

 

Dokładne godziny startu reguluje program minutowy i lista startowa ustalona po zamknięciu listy 
zgłoszeń. 

W przypadku niskiej frekwencji w poszczególnych kategoriach jury może podjąć dezycję o połączeniu 
kategorii wiekowe 
 

7. Zgłoszenia 
Zgłoszenia do zawodów dokonywane są przez system https://pzn.sts-live.pl/ do dn. 07.10.2021 r. do 
godziny 1300. Zawodnicy zgłoszeni po upływie terminu nie mają prawa startu.  
Warunkiem dopuszczenia zawodnika do zawodów jest posiadanie aktywnej licencji PZN i aktualnych 
badań sportowych. 

 

8. Nagrody i ceremonia dekoracji  
Organizator zapewnia medale i dyplomy dla 3 najlepszych zawodników podczas Pucharu Polski we 
wszystkich kategoriach.  
Podsumowanie Marwe Cup 2021 – statuetki i dyplomy dla zawodników 1-3 

https://meet.google.com/dyv-ckbx-rqv
https://pzn.sts-live.pl/
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9. Inne postanowienia  

• Zawodnicy startują na sprzęcie przygotowanym przez PZN. Obowiązuje losowanie nartorolek. 

• Zawodnicy obowiązkowo startują w kaskach i okularach. Zaleca się zastosowanie ochraniaczy. 

• Koszt zgubionego (nieoddanego) numeru startowego wynosi 50 zł brutto. 

• Obecność na odprawie technicznej kierowników drużyn jest obowiązkowa- każdy klub może 
być reprezentowany przez max. jeden (1) przedstawicieli (oficjalny przedstawiciel klubu, trener 
klubowy) 

• Nieobecność na starcie zgłoszonego i zweryfikowanego na odprawie zawodnika zależy zgłosić 
do biura zawodów nie później niż na jedną (1) godzinę przed startem na oficjalnym druku 
dostępnym w biurze zawodów. Klub, który nie zgłosi tego faktu zostanie obciążony karą 50 zł za 
każdego zawodnika. 

• W dniu 09.10 Organizator nie zapewnia transportu zawodników na START. 

• Organizator nie pokrywa kosztów dojazdu oraz noclegów. 
 

Akceptując niniejszy Regulamin, uczestnik oświadcza, że nie ma żadnych przeciwskazań 
zdrowotnych/lekarskich do udziału w imprezie. 

 
Uczestnik oświadcza, że:  
- nie istnieją żadne przeciwskazania medyczne do udziału w zawodach, 
- jest świadom, iż jego/jej udział w zawodach może narazić go/ja na utratę zdrowia lub życia, 
- wyraża zgodę na wykorzystanie danych osobowych zawartych w formularzu zgłoszeniowym ( 
RODO), 
- jest zdrowa/y i nie posiada żadnych objawów zakażenia SARS-CoV-2, 
- nie przebywa na kwarantannie oraz nie miał/a kontaktu z osobą zarażoną SARS-CoV-2, 
- bierze na siebie pełna odpowiedzialność prawną za stan jego/jej zdrowia. 

 

 

  
 


