KOMUNIKAT NR 2
MISTRZOSTWA POLSKI MŁODZIKÓW
I OGÓLNOPOLSKIE SPOTKANIE UKS-ów
W BIEGACH NARCIARSKICH
30.01-1.02.2021
CENTRUM NARCIARSTWA BIEGOWEGO GORCE KLIKUSZOWA
KOMITET ORGANIZACYJNY:
JAN SMARDUCH - WÓJT GMINY
ANDRZEJ KOZAK – PREZES TZN
DAWID SZELIGA – DYREKTOR ZSMS ZAKOPANE
JURY ZAWODÓW:
KIEROWNIK ZAWODÓW: BARBARA SOBAŃSKA
DT PZN:

ZOFIA STEFANIA KIEŁPIŃSKA

As. DT PZN:

MONIKA PAWLIKOWSA

SĘDZIA GŁOWNY:

HENRYK RADŹKO

BIURO ZAWODÓW: CNB GORCE KLIKUSZOWA 246, POWYŻEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ
ZGŁOSZENIA NALEŻY PRZESŁAĆ NA ADRES e-mail: biuro@pifsport.pl do dnia 28.01.2021 do
godz : 15:00, AKTUALNOŚCI DOTYCZĄCE ZAWODÓW NA STRONIE: www.pifsport.com.pl
Program Zawodów
PIĄTEK: 29.01.2021
•

godz. 16:00 – 17:00 weryfikacja zgłoszonych zawodników – online, biuro zawodów – CNB
KLIKUSZOWA

•

Godz. 17:30 odprawa techniczna kierowników ekip online – biuro zawodów

SOBOTA: 30.01.2021
- Godz. 10:00 – bieg interwałowy stylem klasycznym
o Młodziczka – dystans 3 km C
o Młodzik – dystans 3 km C
o Dziewczęta starsze – dystans 2,5 km C

o Chłopcy starsi – dystans 2,5 km C
o Dziewczęta młodsze – dystans 2 km C
o Chłopcy młodsi – dystans 2 km C
•

Godz. 17:00 odprawa techniczna kierowników drużyn, online biuro zawodów

NIEDZIELA: 31.01.2021
- Godz.10,00 – bieg interwałowy stylem dowolnym
o

Młodziczka – dystans 5 km F

o

Młodzik – dystans 5 km F

o

Dziewczęta starsze – dystans 3 km F

o

Chłopcy starsi – dystans 3 km F

o

Dziewczęta młodsze – dystans 2,5 km F

o

Chłopcy młodsi – dystans 2,5 km F

Ceremonia nagradzania w każdym dniu zawodów, ok. 30 min. po zakończeniu biegu w kategorii
wiekowej: młodziczka/młodzik; dziewczęta starsze/ chłopcy starsi; dziewczęta młodsze/ chłopcy
młodsi.
PONIEDZI,AŁEK: 1.02.2021
Godz. 10:00 – bieg rozstawne – sztafeta MIX (2 pierwsze zmiany stylem klasycznym dwie kolejne stylem
dowolnym).
o

Młodziczka – dystans 4 x 3 km MIX (rocznik 2005/2006/2007)

o

Młodzik – dystans 4 x 3 km MIX (rocznik 2005/2006/2007)

o

Dziewczęta starsze – dystans 4 x 2,5 km MIX (rocznik 2007 i młodsze)

o

Chłopcy starsi – dystans 4 x 2,5 km MIX (rocznik 2007 i młodsze)

Ceremonia nagradzania w każdym dniu zawodów, ok. 30 min. po zakończeniu biegu każdej
kategorii wiekowej: młodziczka/młodzik; dziewczęta starsze/ chłopcy starsi;
Spotkanie kierowników ekip odbędzie się online za pośrednictwem Google Meet (wymagane konto
Google).
Link do spotkania podany będzie na WhatsApp naszej grupy, trzy dni przed pierwszą odprawą techniczną.
Koszty zakwaterowania i wyżywienia uczestnicy pokrywają we własnym zakresie.
Komitet Organizacyjny nie ponosi odpowiedzialności za wypadki podczas zawodów.
Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany dystansu i programu zawodów w zależności od liczby
zgłoszonych uczestników i warunków pogodowych.

Godziny startu poszczególnych kategorii zostaną podane na podstawie ilości zgłoszonych zawodników.
Zawody zostaną rozegrane zgodnie z przepisami NRS, zgłoszenia do zawodów należy składać na
formularzu firmy Pifsport. Formularz dostępny pod linkiem: https://tiny.pl/r5bhv lub na stronie
internetowej www.pifsport.com.pl. Zgłoszenie do biegów sztafetowych prosimy wysyłać na osobnym
formularzu.
Prawo startu w zawodach mają zawodnicy posiadający ważną, aktywną licencję i aktualne badanie
lekarskie. Należy również przedłożyć DT, ubezpieczenie klubowe oraz oświadczenie Covidowe. Należy
przestrzegać procedury o przeciwdziałaniu Covid -19, obowiązującej na tych zawodach.
Oświadczenie i procedury o przeciwdziałaniu Covid – 19 w załączniku do komunikatu.

Komitet Organizacyjny

