
REGULAMIN  - NARCIARSTWO BIEGOWE
SYSTEM ROZGRYWANIA ZAWODÓW
• Zawody odbywać będą się na zamkniętych pętlach o długości 1,5 kilometra ze startu wspólnego w poszczególnych 

kategoriach wiekowych
• Zawodnicy oraz zawodniczki zostaną podzieleni i sklasyfikowani w kategoriach wiekowych (decyduje ilość lat)
• W przypadku małej ilości (minimum 3 osoby dla danej kategorii) zgłoszeń w danej kategorii wiekowej, kategorie 

wiekowe będą łączone z inną (wyższą) kategorią, a w przypadku najwyższej kategorii z niższą.
• Zawody, czas mierzony elektronicznie
• W przypadku niedostatecznych warunków śniegowych, organizator w porozumieniu z dyrektorem Mistrzostw, może 

zdecydować o skróceniu dystansów o czym poinformuje zawodników przed rozpoczęciem konkurencji

MIEJSCE ZAWODÓW
• Zawody rozegrane zostaną w CSZ Ptaszkowa 

POSTANOWIENIA OGÓLNE
• Zawody odbywać się będą zgodnie z Narciarskim Regulaminem Sportowym (NRS) z wyłączeniem parametrów (tras tzn. 

regulamin dopuszcza odstępstwa od tych założeń)
• Zawodnicy startują na własną odpowiedzialność, uczestnicy muszą posiadać ubezpieczenie
• Zawody sędziują osoby powołane przez organizatora posiadające odpowiednie kwalifikacje sędziowskie.
• We wszystkich sprawach nie ujętych w regulaminie zawodów decyduje Sędzia Główny w porozumieniu z 

Organizatorem zawodów i Dyrektorem Sportowym Mistrzostw.
• Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki spowodowane z winy uczestników imprezy i za rzeczy zaginione 

lub skradzione w trakcie zawodów
• W biegu, który odbywa się w stylu klasycznym, zawodnicy zobowiązani są do przestrzegania jego zasad na całej 

długości trasy.
• Każdy zawodnik po osiągnięciu przez zwycięzcę danej danej kategorii wiekowej linii mety kończy rywalizację na linii 

mety, niezależnie jaki pokonał dystans

HARMONOGRAM ZAWODÓW:

22.02.2019 (piątek) CSZ Ptaszkowa

STYL KLASYCZNY  10:30 - START pierwszego wyścigu kat. : 14-17 lat kobiety,  dystans 1x1,5 km
   11:00 - START drugiego wyścigu kat. : 14-17 lat mężczyźni,   dystans 2x1,5 km
   11:30 - START trzeciego wyścigu kat. : 
    18-21 lat kobiet dystans 3x1,5 km
    18-21 lat mężczyzn dystans 3x1,5 km
    22-28 lat kobiet dystans 3x1,5 km
    22-28 lat mężczyzn  dystans 3x1,5 km

STYL DOWOLNY  13:00 - START czwartego wyścigu kat. : 14-17 lat kobiety  dystans 2x1,5 km
   13:30 - START piątego wyścigu kat. : 14-17 lat mężczyźni  dystans 2x1,5 km
   14:00 - START szóstego wyścigu kat. : 
    18-21 lat kobiet dystans 4x1,5 km
    18-21 lat mężczyzn dystans 4x1,5 km
    22-28 lat kobiet dystans 4x1,5 km
    22-28 lat mężczyzn dystans 4x1,5 km

SĘDZIA GŁÓWNY: FELIKS PIWOWAR


