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KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY 
 
Organizator Polski Związek Narciarski     

 ul. Mieszczańska 18/3, 30-313 Kraków    

Tel.+48 12 260-99-70e-mail: office@pzn.pl   

 

Jury zawodów  Delegat Techniczny PZN : Wioletta Dorowolska 

   Sędzia rozjemca : Andrzej Stachowski 

Kierownik Zawodów : Bartłomiej Kądziołka 

 

Kategorie startowe 

Junior Młodszy i Juniorka Młodsza 2005-2006 

Młodzik i Młodziczka   2007-2008 

 
Zgłoszenia 

Zgłoszenia do zawodów należy wysyłać na druku PZN na adres biuro@sport-timing.pl do 17.12.2020r. do 

godz.15:00.  

Klub, który zgłosi zawodników po upływie wskazanego terminu zgłoszeń zostanie obciążony opłatą 30zł 

za każdego zawodnika. 

 

POLPunkty 

Opłata jednorazowa za POLpunkty wynosi 50 zł. 

Opłatę należy wpłacać na konto:  

Sport-Timing Poland Krzysztof Gąsienica 

84 1090 2590 0000 0001 4717 2802 

W tytule przelewu podając imię i nazwisko oraz nr. licencji PZN zawodnika. 

 

Informacje organizatora 

− Cena karnetu to 60  zł + zł kaucja za każdy dzień zawodów.  

− W związku z limitem osób przebywających jednocześnie na obiekcie uprasza się o takie 

zorganizowanie pobytu aby po zakończonych zawodach poszczególne kategorie wiekowe mogły 

opuścić obiekt. 

− Zgodnie z wymogami sanitarnymi obecność na obiekcie obowiązkowo w maseczkach ochronnych lub 

przyłbicach zasłaniających usta i nos. Nie dotyczy to wyłącznie zawodników startujących w zawodach 

w momencie startu i bezpośredniego przygotowania do niego – w tym czasie mają obowiązek 

zachować odpowiedni dystans od pozostałych uczestników. 

− Obecność na odprawie technicznej kierowników drużyn jest obowiązkowa. Każdy klub może być 

reprezentowany przez jednego (1) oficjalnego przedstawiciela – trener klubowy. Ewentualna 

nieobecność musi być usprawiedliwiona oraz musi zostać podane zastępstwo. 

− Organizator zapewnia medale (1-3) i dyplomy dla zawodników i zawodniczek za miejsca 1-6. 
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− Koszt zagubionego (nieoddanego) numeru startowego wynosi 50 złotych brutto. Dotyczy to również 

nieoddanych numerów zawodników, którzy nie startowali bez uprzedniego zgłoszenia tego faktu w 

biurze zawodów. 

− Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na obiektach sportowych oraz 

następstwa nieszczęśliwych wypadków. 

− Organizator ma prawo do zmiany programu zawodów w zależności od warunków atmosferycznych 

oraz liczby zgłoszonych zawodników. 

− Wstęp na zawody jedynie na podstawie list startowych oraz oświadczeń uczestnika zawodów 

wypełnionych przez trenerów klubowych i zawodników oraz osób współpracujących. 

− Zawody rozegrane zostaną zgodnie z NRS i Wytycznymi Sportowymi PZN 

 

Program Zawodów 

 

Piątek, 18.12.2020r. 

17:00 – 18:00 weryfikacja zgłoszeń i list startowych - Bar stacja narciarska SUCHE lub online :  

 https://meet.google.com/ytp-peaf-fth 

18:15 odprawa kierowników ekip (hybrydowa) link do udziału online : 

https://meet.google.com/ytp-peaf-fth 

 

Sobota, 19.12.2020r. – SLALOM 

7:00  wyciągi  

7:20 – 7:40 oglądanie trasy Młodzik i Młodziczka  

7:20 – 7:30 wejście na trasę 

8:00  1 przejazd Młodzik i Młodziczka 

8:00 – 9:20 oglądanie drugi przejazd  

(bezpośrednio po pierwszym przejeździe trasa będzie otwarta do oglądania) 

9:15  protokół sędziego rozjemcy (tablica przy mecie) 

9:30  2 przejazd Młodzik i Młodziczka  

10:30  ceremonia dekoracji Młodzików (przy mecie) 

10:30–11:00 przerwa 

11:00  wyciągi  

11:20–11:40 oglądanie trasy Junior Młodszy i Juniorka Młodsza 

11:20–11:30 wejście na trasę 

12:00  1 przejazd Junior Młodszy i Juniorka Młodsza 

13:00–13:20 oglądanie drugi przejazd  

(bezpośrednio po pierwszym przejeździe trasa będzie otwarta do oglądania) 

13:15  protokół sędziego rozjemcy (tablica przy mecie) 

13:30  2 przejazd Junior Młodszy i Juniorka Młodsza  

14:30  ceremonia dekoracji Juniorów Młodszych i Juniorek Młodszych (przy mecie) 

  

Niedziela, 20.12.2020r. – SLALOM 

Program minutowy slalom na odprawie kierowników ekip. 
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