MISTRZOSTWA POLSKI SENIORÓW W KOMBINACJI NORWESKIEJ
SZCZYRK-WISŁA KUBALONKA 19.03.2021
Organizator

Polski Związek Narciarski
ul. Mieszczańska 18/3, 30-313 Kraków
tel.+48 12 260-99-70; e-mail: office@pzn.pl

Termin zawodów
Miejsce zawodów

19.03.2021
Skocznia narciarska Szczyrk Skalite HS-104
Trasy biegowe Wisła Kubalonka

Jury i sędziowie

Kierownik Zawodów
Delegat Techniczny
Asystent DT
Sędzia Techniczny
Sędziowie orzekający

Marek Cieślar
TZN
Artur Pawłowski
Wojciech Jurowicz
ŚBZN, ŚBZN, ŚBZN, TZN, TZN

Zgłoszenia
Zgłoszenia do zawodów są dokonywane przez system https://pzn.sts-live.pl/ do dn. 18.03.2021r.
do godziny 15:00.
Informacje ogólne :
- 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 poprzez wypełnienie druku. Odprawa odbędzie się na
trybunie przy skoczniach.
- Weryfikacja zawodników odbywa się 30 minut przed rozpoczęciem Odprawy Technicznej
Kierowników Drużyn.
- Organizator zapewnia medale i dyplomy dla zawodników, którzy zajmą miejsca 1-3.
- 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.
- Podczas zawodów dostępny będzie poczęstunek dla zawodników i trenerów w formie owoców, wody
oraz kawy i herbaty.
- Zgodnie z wymogami sanitarnymi obecność na obiekcie obowiązkowo w maseczkach ochronnych
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.
- Na obiektach będą dostępne środki do dezynfekcji rąk.
- Pomieszczenia w budynku na skoczni będą niedostępne.
- 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.
- Pomiary ciała do kontroli technicznej należy wysłać na adres wojciech.jurowicz@pzn.pl . Pomiarów
ciała będzie można dokonać na miejscu po uprzednim ustaleniu terminu z Wojciechem Jurowiczem.

MISTRZOSTWA POLSKI SENIORÓW W KOMBINACJI NORWESKIEJ
SZCZYRK-WISŁA KUBALONKA 19.03.2021
- Prawo startu w zawodach mają zawodnicy kategorii Senior – Młodzik posiadający min. II klasę
sportową.
Program zawodów
Piątek 19.03.2021
10:00 odprawa techniczna kierowników drużyn
10:30 seria próbna skoków do KN HS104
seria konkursowa
14:00 bieg do KN 10km
ceremonia dekoracji
*Wersja 2 w zależności od warunków na trasach biegowych Wisła Kubalonka
Piątek 19.03.2021
10:00 odprawa techniczna kierowników drużyn
10:30 seria próbna skoków do KN HS104
seria konkursowa
Sobota, 20.03.2021
15:00 bieg do KN na trasach biegowych COS OPO Zakopane

