KOMUNIKAT ORGNIZACYJNY
Organizatorzy
 Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Zagórzu
 Podkarpacki Okręgowy Związek Narciarski w Ustrzykach Dolnych
Patronat Honorowy:
 Burmistrz Miasta i Gminy Zagórz
 Prezes Podkarpackiego Okręgowego Związku Narciarskiego w Ustrzykach Dolnych
Partner Wydarzenia:
 Polski Związek Narciarski w Krakowie
Kategorie wiekowe:
 Chłopiec 2011-2012
 Dziewczynka 2009-2010
 Chłopiec Młodszy 2013 i młodsi
 Dziewczynka Młodsza 2011 i młodsze
Kierownictwo zawodów:
 DT PZN – Kazimierz Długopolski (TZN)
 Kierownik zawodów – Edward Mąka (tel. +48 501 081 864, +48 602 730304)
 Sędzia główny – POZN
 Kierownik skoczni – Andrzej Piszko (tel. +48 512 853 714)
 Kierownik trasy – Adam Pocałuń
 Kierownik Biura Obliczeń – Krzysztof Lachowski (tel. +48 602 324019)
 Sędziowie orzekający: POZN,TZN, POZN, ŚBOZN, POZN
Biuro zawodów:
MGOKiS w Zagórzu ul. Piłsudskiego 37, tel./fax. 134623059, e–mail: mgokiswzagorzu@poczta.onet.pl.
Zgłoszenia:
 należy przesyłać do dnia 25.08.2022 na adres: ediem@poczta.onet.pl lub faksem do godziny 12:00
 przyjmowane są wyłącznie na aktualnie obowiązujących drukach PZN, dostępnych na stronie
www.pzn.pl, z zaznaczeniem konkurencji, w której będzie startował każdy zawodnik
 zgłoszenia przysłane po tym terminie oraz zgłoszenia niekompletne (bez zaznaczenia konkurencji) nie
będą uwzględnione.
Postanowienia końcowe:
 zawody rozgrywane zgodnie z NRS w Wytycznymi Sportowymi PZN, zgłoszeni zawodnicy muszą być
ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków.
 jeśli zawodnik nie zgłosi się na starcie, należy postępować zgodnie z NRS art. 226.2.
 organizator zapewnia opiekę medyczna podczas trwania zawodów
 organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na obiektach sportowych oraz
następstwa nieszczęśliwych wypadków.
 kluby pokrywają koszty udziału w zawodach we własnym zakresie.
 Informacje o noclegach: http://www.zagorz.pl/baza-noclegowa
 organizator zastrzega sobie prawo interpretacji oraz zmian niniejszego regulaminu zawodów.
 organizator ma prawo do zmiany programu zawodów oraz dystansów w zależności od warunków
atmosferycznych i liczby zgłoszonych zawodników.

PROGRAM ZAWODÓW:
26.08.2022, piątek




16:00 - 18:00 - trening wolny na skoczniach HS-23 i HS-46
18.30 – weryfikacja zgłoszeń – biuro zawodów (MGOKiS, ul. Piłsudskiego 37 w Zagórzu)
19:00 - odprawa techniczna kierowników ekip

27.08.2022, sobota








9:30 – odbiór numerów startowych – OSiR „Zakucie”
10:00 – seria próbna skoków na skoczni HS-23, po niej dwie serie konkursowe w kategorii: chłopiec
młodszy i dziewczynka młodsza (1 seria do KN)
11:00 – seria próbna skoków na skoczni HS-46, po niej dwie serie konkursowe w kategorii: chłopiec
i dziewczynka (1 seria do KN)
12:00 – seria próbna skoków (dla rozpoczynających rywalizację) na skoczni HS-46, po niej dwie serie
konkursowe w kategorii: OPEN (kobiety i mężczyźni) - (1 seria do KN)
14:00 – biegi do kombinacji norweskiej (cross - metoda Gundersena) – trasy biegowe OSiR
„ZAKUCIE”, ul. Leśna w Zagórzu
o chłopiec młodszy i dziewczynka młodsza: 500 m
o chłopiec i dziewczynka: 1 000 m (pętla 2x500m)
o OPEN (kobiety i mężczyźni): 1500 m (pętla 3x500m)
16:00 – ceremonia dekoracji zawodników startujących w skokach narciarskich i kombinacji
norweskiej (miejsca 1-6).

Partner Wydarzenia

