KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY
POWITANIE WIOSNY oraz PODKARPACKA LIGA DZIECI I MŁODZIEŻY W
BIEGACH NARCIARSKICH, Puławy/Kiczera – 26.03.2022 – styl klasyczny/styl dowolny
Jury Zawodów
Delegat Techniczny PZN – Piotr Bril
Asystent Delegata Technicznego PZN – Ryszard Cybruch
Kierownik Zawodów – Bogdan Kwaśnik
Sędzia Główny Zawodów - Monika Fundanicz
Kierownik Tras - Edward Gajewski
Sekretariat zawodów – Mariusz Biskup
PATRONAT HONOROWY:
Władysław Ortyl – Marszałek Województwa Podkarpackiego
Jolanta Urbanik – Burmistrz Gminy Jedlicze
Joanna Bril – Radna Sejmiku Województwa Podkarpackiego
Sponsor - ORLEN OIL
Termin zawodów: 26.03.2022 (SOBOTA) godz. 11.00
Miejsce zawodów: TRASA BIEGOWA: PUŁAWY/KICZERA(górna stacja).
Cel zawodów:
1. Popularyzacja narciarstwa biegowego i turystyki narciarskiej.
2. Propagowanie zdrowego trybu życia, aktywnego wypoczynku i rekreacji.
3. Połączenie rekreacji i zabawy ze sportową rywalizacją.
4. Rywalizacja narciarzy biegowych do współzawodnictwa sportowego prowadzonego przez
POZN.
Organizator:
Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy Podkarpacie Jedlicze,
Ośrodek Sportów Zimowych KiczeraSki
Podkarpacki Okręgowy Związek Narciarski
Gmina Jedlicze
Partnerzy:
Raf Ekologia - Jedlicze
Elektro - Bogusław Bargieł
Kontakt, informacja:
Piotr Bril – 509 388 936
Program zawodów – styl klasyczny/dowolny osobno chłopcy, osobno dziewczęta
Godz. 11.00 – otwarcie zawodów,
Godz. 11.10 – start pierwszej grupy – start interwałowy
Kategorie wiekowe:
1-2-Dzieci młodsze – dziewczęta, chłopcy – rocznik 2014 i młodsi – 500 metrów – styl klasyczny
3-4-Dzieci młodsze – dziewczęta, chłopcy – rocznik 2013 – 2012 – 1 km. – styl klasyczny
5-6-Dzieci młodsze – dziewczęta, chłopcy – rocznik 2011 – 2010 – 1 km. – styl dowolny
7-8-Dzieci starsze – dziewczęta, chłopcy – rocznik 2009 – 2008 – 2 km. – styl dowolny

9-10-Młodziczka, młodzik – rocznik 2007 – 2006 – 3 km. – styl dowolny
11-12- junior młodszy, juniorka młodsza - 2005 - 2004 - 3 km. – styl dowolny
13-14-Junior, juniorka, junior młodszy, juniorka młodsza – 2002,2003 – 3 km. – styl dowolny
15-16-Seniorka, senior – rocznik 2001 i starsi – 5 km. – styl dowolny
- ogłoszenie wyników zawodów, wręczenie pucharów, medali i dyplomów, zakończenie części
sportowej.
Zawody rozegrane zostaną techniką klasyczną/dowolną. Start interwałowy.
Zgłoszenia:
Organizator przyjmuje zgłoszenia indywidualne i grupowe do zawodów
do dnia 24.03.2022r. (czwartek) do godz. 12.00 na adres: muksjedlicze@wp.pl

Warunki uczestnictwa:
W zawodach mają prawo startu wszyscy chętni, dysponujący dobrym stanem zdrowia, zrzeszeni w
Podkarpackim Okręgowym Związku Narciarskim oraz niezrzeszeni ale reprezentujący klub z
województwa podkarpackiego. Dodatkowo prowadzona będzie punktacja w ramach ligi
podkarpackiej w biegach narciarskich.
Postanowienia końcowe:
1. Za zajęcie miejsc 1-3 puchar, medal, dyplomy do 6 miejsca
2. Dla każdego uczestnika pamiątkowy medal.
3. Zawody zostaną rozegrane zgodnie z NRS-PZN.
4. W kategoriach młodzik/ka, dzieci starsze będą naliczane klasy sportowe
5. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszym regulaminie.
6. Biuro zawodów czynne będzie w dniu imprezy od godz. 9.00.
7. Wstęp na trasy narciarskie, gdzie rozgrywane są zawody, WYŁĄCZNIE dla zawodników
startujących oraz trenerów klubowych na podstawie listy uczestników podpisanego przez
prezesa danego klubu.
8. Podczas zawodów dostępny będzie poczęstunek dla zawodników.
9. Zgodnie z wymogami sanitarnymi obecność na obiekcie obowiązkowo w maseczkach
ochronnych lub przyłbicach zasłaniających usta i nos, nie dotyczy to zawodników
startujących w zawodach w momencie startu i bezpośredniego przygotowania do niego.
10. W tym czasie mają obowiązek zachować odpowiedni dystans od pozostałych uczestników.
Z Sportowym Pozdrowieniem
Piotr Bril – prezes MUKS Podkarpacie Jedlicze

