
   

 

REGULAMIN ZAWODÓW  - MISTRZOSTWA POLSKI MASTERS  

W BIEGACH NA NARTOROLKACH 

W ramach  SWORN5 – Summer Nordic Tour  13.08.2022 – Swornegacie 

Fischer Rollerski Cup 2022 

 

ORGANIZATOR : Stowarzyszenie aktywnych obywateli „Movere” ul. Retmańska 1, 89-608 

Swornegacie, Tel. 790 357 770, e-mail: biuro@swornerace.pl 

WSPÓŁORGANIZATOR: Stowarzyszenie Polish XC Masters  z siedzibą w Gdańsku, Fischer 

Nordic Racing Center Kraków 

 

1. Zawody odbędą się w 13 sierpnia 2022 (sobota) 

2. Start i meta zostanie usytuowana w miejscowości Chociński Młyn (ok. 6 km od Swornegacie), znajdujący się na 

terenie nadleśnictw: Przymuszewo i Rytel. Trasy poprowadzono drogą leśną z nawierzchnią asfaltową, na której na 

czas zawodów zostanie zamknięty zmechanizowany ruch kołowy.  

3. Godzina startu: 13.08.2022, godz. 12:00 bieg stylem klasycznym na dystansie 30 km (z możliwością skrócenia  

do 22.5 km – nie później niż 5 dni przed startem).  Bieg rozgrywany na identycznych nartorolkach Fischer RC7 

classic, których przygotowanych do startu będzie 60 par. W przypadku większej ilości uczestników organizatorzy 

decydują  o przydziale nartorolek z przygotowanej puli. Osoby spoza TOP 60 mają możliwość wystartowania na 

swoim sprzęcie pod warunkiem, że będą wyposażone w koła gumowe o szerokości od 38-45mm i nie wyższe niż 

75mm. Każda z nartorolek musi być wyposażona w jedno koło z  łożyskiem  jednokierunkowym. Koła muszą mieć 

oryginalne, fabryczne oznaczenia, koła tzw samoróbki, lub też bez fabrycznych oznaczeń mogą być dopuszczone 

tylko za zgodą organizatora. 

UWAGA!!  

* Nartorolki są wyposażone w wiązania Fischer Turnamic Rollerski Classic IFP, w związku z tym uczestnicy powinni 

mieć buty kompatybilne z systemami: NNN, Turnamic, Prolink (marki butów takie jak Fischer, Madshuc, Alpina, 

Rossignol, Salomon-Prolink , Spine i inne). 

* Nartorolki będą do odbioru około 15 minut przed startem zawodników. Na nartorolkach użyczanych przez 

organizatora będzie można poruszać się tylko i wyłącznie w wyznaczonej przez organizatora strefie. Zabroniona 

jest także jakakolwiek ingerencja w powierzony sprzęt, łożyska, smarowanie itp. 

* Wyjechanie poza pole wyznaczone przez organizatora, oraz jakakolwiek ingerencja w sprzęt, zarówno przed 

startem, jak też zauważona na mecie będzie skutkowała dyskwalifikacją zawodnika/czki. 
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* Start interwałowy co 30 sekund. Bieg rozgrywany w ramach FISCHER CUP (ze względu na ograniczoną pulę 

jednakowych nartorolek dostarczonych przez organizatora, dokładne godziny startu kobiet i mężczyzn znane będą 

nie później niż 5 dni przed przeprowadzeniem zawodów).  

* Wszystkie zmiany zostaną zawarte w stosownym aneksie do niniejszego regulaminu dot. zawodów.  

 

4. Odbiór pakietów startowych  czwartek 11.08.2022 od godziny 18.00 / w biurze zawodów znajdującym się w 

Wiejskim Domu Kultury należącym do GOK Chojnice 

 

 5. Opłata: Styl klasyczny MP Masters (sobota) – Osoba poniżej 18 roku życia – 150 zł 

Opłaty należy uiścić do dnia zakończenia zapisów tj. 7.08.2022 r.  

Opłatę startową należy uiścić na podany numer konta: M BANK 67 1140 2004 0000 3602 8036 5044 Tytuł 

przelewu: „SWORN5, imię i nazwisko oraz dystans”. 

 

6. KATEGORIE WIEKOWE – MP Masters  30km CT -  Fischer Rollerski CUP  

Wg kategorii wiekowych World Masters Associacion 

 Grupa K01 30-34 / Kobiety 

 Grupa K02 35-39 / Kobiety 

  Grupa K03 40-44 / Kobiety  

 Grupa K04 45-49 / Kobiety  

 Grupa K05 50-54 / Kobiet  

Grupa K06 55-59 / Kobiety  

 Grupa K07 60-64 / Kobiety  

Grupa K08 65-69 / Kobiety  

Grupa K09 70-74 / Kobiety  

Grupa K10 75-79 / Kobiety  

Grupa K11 80-84 / Kobiety  

 



 

 

 

 Grupa K12 85-89 / Kobiety  

 Grupa K13 90 i powyżej  

 

Mężczyźni 

Grupa M01 30-34 

Grupa  M02 35-39 

Grupa  M03 40-44 

Grupa  M04 45-49 

Grupa  M05 50-54 

Grupa  M06 55-59 

Grupa  M07 60-64 

Grupa  M08 65-69 

Grupa  M09 70-74 

Grupa  M10 75-79 

Grupa  M11 80-84 

Grupa  M12 85-89 

Grupa  M13 90 i powyżej  

UWAGA!! Wg najnowszego regulaminu World Masters Associacion w zawodach mogą startować 

zawodniczki/zawodnicy z aktualnymi licencjami FIS i IBU, oczywiście w swoich kategoriach wiekowych. 

 

7. Wyniki nieoficjalne obowiązują do momentu dekoracji zwycięzców poszczególnych kategorii. 

 W tym czasie przyjmowane są wszelkiego rodzaju protesty i uwagi dot. wyników. Po tym czasie wyniki 

uczestników dekorowanych zostają uznane za oficjalne. 

8. Nagrody. 

 



 

 

 

W kategoriach wiekowych medale MPM miejsca 1-3, dyplomy miejsca 1-6 

 W kategorii OPEN oddzielnie kobiety i mężczyźni nagrody rzeczowe za miejsca 1-3 

 

Wszystkie nie ujęte w powyższym regulaminie kwestie  - zgodnie z regulaminem Arena Tax Sworn5 Nordic 

Summer Festival 

 

 

                                                         Prezes PXCM 

                                                               Andrzej Guziński 


