
 
Puchar Polski 2012 

w biegach na nartorolkach 

 

 

 
 

       

KOMUNIKAT NR 1 

MISTRZOSTWA JELENIEJ GÓRY 01.09.2012r. 

MISTRZOSTWA KARKONOSZY 02.09.2012r. 
W BIEGACH NA NARTOROLKACH 

 

1. Organizator:  

Dolnośląski Związek Narciarski w Jeleniej Górze   
Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego we Wrocławiu 
 

2. Czas i miejsce imprezy: 

Mistrzostwa Jeleniej Góry w biegach na nartorolkach – 01.09.2012r. – pierwszy start 10:00 

Bieg Płaski, dystans 3000m, styl dowolny, start z interwałem 

 

Mistrzostwa Karkonoszy w biegach na nartorolkach – 02.09.2012r. – pierwszy start 10:00 

Bieg Pod Górę, dystans 2300m, styl dowolny start z interwałem 
 

Zgłoszenia na formularzu PZN na adres e-mail: biuro@odzn.pl  -  do dnia 30.08.2012r. do godz. 17:00  

(druk do pobrania pod adresem http://www.odzn.pl/zgloszenia)  

W przypadku startu tylko w jednym dniu zawodów należy zamieścić stosowną informację w zgłoszeniu, 

przyjęcie zgłoszenia zostanie potwierdzone przez organizatora drogą elektroniczną. 

Dokładne miejsce rozgrywania zawodów zostanie przedstawione przez organizatora w drugim 

komunikacie.  
 

3. Warunki uczestnictwa: 

 Senior/ Seniorka 1992 i starsi 

 Junior/Juniorka A 1993-1994 

 Junior/ Juniorka B 1995-1996 

 Junior/ Juniorka C 1997-1998 

 Junior/ Juniorka D 1999-2000 

 Amator/Amatorka – (kategoria nie będzie klasyfikowana w PP) 
 

Bieg odbędzie się techniką dowolną, zawodnicy  startują na własnym sprzęcie – koło śr. 10cm, Uczestnik zawodów 

zobowiązany jest posiadać kask ochronny i okulary. Za ubezpieczenie zawodników odpowiada zgłaszający klub, organizacja 

lub osobiście zgłoszony uczestnik (Art.52 ust o Kult. Fiz. Z dnia 19.01.1996r.). Organizator nie ponosi odpowiedzialności za 

szkody wynikłe w stosunku do uczestników zawodów oraz osób trzecich. Uczestnik imprezy zobowiązany jest do przestrzegania 

regulaminu zawodów. Nieprzestrzeganie regulaminu oraz niedostosowanie się do uwag i poleceń organizatora zawodów 

powoduje dyskwalifikacje zawodnika. Zawody będą rozgrywane  bez względu na panujące warunki atmosferyczne. Wszystkie 

kwestie sporne dotyczące rozgrywania zawodów oraz rywalizacji rozstrzyga organizator i komisja sędziowska zgodnie  

wytycznymi  PZN i NRS. Organizator zastrzega sobie prawo do znaczących zmian w  programie imprezy. 

Opłata startowa wynosi 15 zł za każdy dzień startu, płatne gotówką przed startem. 
 

4. Nocleg: 

Organizator  informuje,  że istnieje możliwość skorzystania z noclegu: 

Bursa Szkolna nr 4, ul. Łazienkowska 1b, 58-570 Jelenia Góra.  

cena 20 zł /1 nocleg za os.   Telefon kontaktowy w sprawie noclegu – 75-75-53-303 
 

5. Kontakt, informacje: 

- Marek Rzemiński, 691-136-486 

- biuro@odzn.pl                                        
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