Dzien Dziecka na Skoczniach
w Chochołowie
Biegi przełajowe
Skoki narciarskie

Kombinacja norweska
www.kschocholow.pl

29.05.2021 Trasy Biegowe „Kamieniec” od 09.30
30.05.2021 Kompleks Skoczni Chocholów od 09.30
Patronaty:
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Komunikat / Zaproszenie na zawody
BGK Ski LOTOS Cup – Chochołów 29-30.05.2021
Biegi przełajowe, Skoki narciarskie, Kombinacja norweska
1. Organizator:
Klub sportowy KS Chochołów – Chochołów 184b, 34-513 Chochołów
KRS 0000404863 NIP 7352854667 REGON 122465753
Kontakt:
Sport i marketing: Igor Kurkowski 602 111 140
Kierownik Obiektu: Łukasz Bukowski 788 536 070
Prezes Zarządu KS Chochołów: Józef Zborowski tel. 505 666 136
2. Termin i miejsce zawodów:
29-30.05.2021:
29.05.2021 - 09.30 - Biegi przełajowe „Kamieniec” Chochołów
30.05.2021 - 09.30 - Skoki Narciarskie i Kombinacja norweska - Kompleks
Skoczni Narciarskich Chochołów - skoki narciarskie - „Kamieniec” - biegi do
kombinacji norweskiej.
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3. Jury zawodów:
Delegat Techniczny: Kazimierz Długopolski
Kierownik zawodów: Edward Przybyła
Sędziowie orzekający: Halina Wyroba, Andrzej Galica, Maciej Mroczkowski
4. Zgłoszenia - link: https://chronotex.pl/opis-zawodow/?id_zawodow=594
do 27.05.2021 do godziny 20.00. Po terminie nie będą rozpatrywane.

•

UWAGA!
Zawody odbywają się zgodnie z aktualnymi zaleceniami dotyczącymi epidemii
COVID-19.

5. Kategorie wiekowe:
HS-30: Chłopiec 2010/2011; Dziewczynka 2008/2009
HS-16: Chłopiec 2012 i młodsi; Dziewczynka 2010 i młodsze
UWAGA! Zawodnik/czka może startować tylko na jednej skoczni w swojej kategorii
wiekowej.
6. Program zawodów 29.05.2021 (Sobota) - „Kamieniec” Chochołów
• 09.00 - 09.30 Weryﬁkacja zawodników, wydawanie numerów startowych - Biuro
zawodów (polowe)
• 09.45 - Otwarcie zawodów
• 10.00 Biegi przełajowe wg kategorii: od najmłodszych „Projekt na medal”
- 6 kategorii, kategorie (licencja) od najmłodszych - 4 kategorie.
UWAGA! 30 minut po zakończeniu biegów odbędzie się dekoracja wszystkich kategorii
biegowych (obecność obowiązkowa dla wszystkich uczestników).
7. Program zawodów 30.05.2021 (Niedziela)
09.00 - Weryﬁkacja zgłoszonych zawodników
09.30 - Odprawa Techniczna
10.00 - Serie próbne / zawody: HS16 - 20 minut po seriach próbnych rozpoczną się
zawody Chłopiec 2021 i młodsi; Dziewczynka 2010 i młodsze. 20 minut po ww
zawodach rozpoczną się serie próbne na HS30. 20 minut po seriach próbnych
rozpoczną się zawody: Chłopiec 2010/2011; Dziewczynka 2008/2009

ź
ź
ź

UWAGA! Bezpośrednio po zakończeniu rywalizacji odbędą się dekoracje
zawodników/czek w skokach narciarskich. Obowiązkowo strój startowy!
8. Biegi do kombinacji norweskiej odbędą się na „Kamieńcu” 60 minut po ostatniej
ceremonii dekoracji na skoczni.
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Dystanse biegów do Kombinacji Norweskiej:
Chłopiec 2010/2011 - 1000 m
Dziewczynka 2008 / 2009 - 1000 m
Chłopiec 2012 i młodsi 600 m
Dziewczynka 2010 i młodsze 600 m
Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w harmonogramie zawodów lub do ich
całkowitego odwołania.
9. Zawody będą rozgrywane zgodnie z NRS i wytycznymi PZN.

•
•
•

Informacje ogólne
Zawodnicy biorący udział z zawodach muszą posiadać aktualne badania sportowolekarskie i ważne ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków.
Uwaga! Kaucja za plastrony 50 zł szt. (płatna przy odbiorze w Biurze Zawodów).
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na terenie obiektu
oraz za następstwa nieszczęśliwych wypadków.
Zasady uczestnictwa w biegach przełajowych

ź

W zawodach „Projekt na medal” w biegach przełajowych udział biorą uczestnicy projektu
„Projekt na medal” oraz wszyscy chcący spróbować swoich sił w rywalizacji sportowej
zgodnie z odpowiednią kategorią wiekową zgłoszeni wg powyzszych wytycznych.

Zawodnicy z PNM: Dziewczynki rocznik 2013/2012; Chłopcy rocznik 2013/2012;
Dziewczynki rocznik 2011/2010; Chłopcy rocznik 2011/2010; Dziewczynki rocznik
2009/2008; Chłopcy rocznik 2009/2008
ź Zawodnicy z licencją PZN: Dziewczynki rocznik: 2006/2007/2008; Chłopcy rocznik:
2006/2007/2008; Dziewczynki rocznik: 2009/2010/2011; Chłopcy rocznik:
2009/2010/2011
ź

Warunkiem udziału w imprezie jest przedstawienie aktualnego zaświadczenia
lekarskiego o braku przeciwwskazań do udziału w biegu.
ź Osoby niepełnoletnie startują za pisemną zgodą opiekunów prawnych.
ź Każdy uczestnik wyraża zgodę na ﬁlmowanie i fotografowanie go w celu promocji imprezy
oraz upublicznienie jego wizerunku utrwalonego w trakcie trwania imprezy przez
organizatorów oraz media w celu promocji imprezy i jej celów.
ź

KLUB SPORTOWY

CHOCHOŁÓW
Gł wny Sponsor Projektu

Zawody na medal

