
REGULAMIN ZAWODÓW  

I Narciarski Sprint z okazji 98 rocznicy Wyzwolenia Choroszczy 

Choroszcz 25.02.2017 

 

 

I. ORGANIZATOR 

1. Jacek Dąbrowski , LZS Choroszcz 

 

II. WSPÓŁORGANIZATORZY I PARTNERZY: Urząd Miejski w Choroszczy ,Rada Miejska w 

Choroszczy , Miejsko Gminne Centrum Kultury i Sportu w Choroszczy , Narwiański Ośrodek 

Narciarstwa Śladowego w Dzikich, Podlaskie Zrzeszenie LZS , Stowarzyszenie Pamięć i Tożsamość 

„Skała” 

 

III. CEL 

1. Upowszechnienie biegów narciarskich w regionie. 

2. Propagowanie aktywności fizycznej oraz zdrowego stylu życia . 

3.Upamiętnienie 98 rocznicy odzyskania Niepodległości i Wyzwolenia Choroszczy 

 

IV. TERMIN I MIEJSCE 

1. Impreza rozpocznie się w dniu 25.02.2017 (sobota) o godz. 10:00. 

2. Start i meta znajdować się będą na Stadionie Miejskim w Choroszczy . 

3. Biuro zawodów znajdować się będzie na stadionie na obiekcie Orlik i będzie czynne w dniu 

zawodów od godziny 10.00 do 15.00 

 

V. PROGRAM IMPREZY 

10.00 Otwarcie biura zawodów 

11.00 Zamkniecie listy zgłoszeń w kategoriach młodszych . 

11.05 biegi eliminacyjne grup najmłodszych (do lat 7, 7-8, 9-10, 11-12,) 

11.35 biegi eliminacyjne w kat Gimnazjum 

12.00 Oficjalne uroczyste Otwarcie Zawodów - występ ..zespołu muzycznego, hymn itd  

12.15. Zamkniecie Listy zgłoszeń w rywalizacji Open  

12.15. biegi finałowe w grupach najmłodszych - dekoracje po każdym biegu (nie bezpośrednio, final1, 

finał 2, dekoracja , bieg itd... ) 

12. 40. biegi finałowe w kat Gimnazjum (eliminacje kat Open)  

12. 50.losowanie serii eliminacyjnych Open , dekoracja Gimnazjum  

13.00. biegi eliminacyjne - kat Open (M, k)  

13.30. biegi ćwierćfinałowe -Open 

14.00. biegi półfinałowe -Open (k,m) 

14.20. Finał -kobiet  

14.30 ( finał Mistrzostw Gminy Choroszcz - jeżeli żaden z zawodników nie awansuje do finału) 

14.35. Finał -mężczyzn  

14.40 Dekoracje kat.Open  

15.00 Zakończenie zawodów  

15.10 .Wspólne ognisko- część nieoficjalna  

 

VI. DYSTANS , TRASA  

1. Sprint Narciarski rozegrany zostanie na dystansach 100m dla dzieci do 12 lat ( 300m dla starszych) 

2. W przypadku mniejszej liczby uczestników niż 6 w danej kategorii eliminacje nie będą rozgrywane 

3. Oznaczenia:: chorągiewki na całej długości trasy. Trasa płaska. 

4. Przebieg eliminacji: zawodnicy startują po pięciu zgodnie z wylosowanymi numerami 

startowymi. Każdy z zawodników ma swój tor - do chorągiewki i nawrót . Aby nie było możliwości 

zabiegania trasy i kolizji tor każdego z zawodników jest od siebie oddalony o kilka metrów  

 

VII.SYSTEM ROZGRYWANIA ZAWODÓW  



1.W kategoriach szkolnych przewiduje się dwa biegi : eliminacyjny i finałowy z udziałem 5 zawodników 

z najlepszym czasem eliminacji. 

2.W kategorii Open ilość biegów będzie zależna od ilości zgłoszeń. Przewiduje się m.in ; 

biegi eliminacyjne : kilka serii -z których awans wywalczą zwycięzcy biegów i pozostali z najlepszymi 

czasami tak aby wyłonić ćwierćfinalistów (15 lub 20) 

Zawodnicy z najlepszymi czasami zostaja rozstawieni w kolejnych biegach  

biegi ćwierćfinałowe : 3 biegi po 5 zaw. ( lub 4 po 5 zaw. ) z każdego awansują zwycięzcy oraz 6 z 

najlepszymi czasami  

biegi półfinałowe : z udziałem 10 zawodników: 2 serie po 5 zaw. Przed biegiem najlepsi w 

ćwierćfinałach pod względem uzyskanego czasu wybierają sobie tor i numer biegu. Z każdego 

półfinału awans uzyskają zwycięzcy oraz 3 zawodników z najlepszym czasem . 

Bieg Finałowy: Z UDZIAŁEM 5 zawodników. Najlepsi w półfinałach maja prawo wyboru toru.  

 

VIII. SZATNIE I TOALETY  

1. Toalety i szatnie dostępne na obiekcie Orlik. 

2.Sprzęt ; organizator zapewnia 10 par nart oraz kilka par butów narciarskich o rozmiarach od 40-46 

Należy jednak mieć na uwadze ,że w przypadku braku obuwia uczestnicy nie posiadający własnych 

będą musieli wymieniać się butami i nartami. Buty narciarskie dla dzieci można wypożyczyć w 

znajdującym się w odległości 1km Ośrodku Narciarskim w Nowosiółkach.  

3. Dla uczestników organizatorzy zapewniają gorąca herbatę i gorący posiłek ( grochówka , kiełbaski)  

 

IX. NAGRODY 

1. W Biegu zwycięzca otrzymuje Puchar a pierwszych trzech zawodników i pierwsze trzy zawodniczki 

w każdej kategorii wiekowej 

otrzymają medale i dyplomy natomiast pozostali finaliści otrzymują dyplomy 

2. W przypadku zgłoszenia się mniej niż 3 zawodników/zawodniczek w kategorii, następuje 

połączenie z niższą kategorią wiekową. 

3. Każdy zawodnik, który ukończy Bieg otrzyma pamiątkowy gadżet. 

W każdej kategorii zawodnicy walczą o puchary  

 

X. WARUNKI UCZESTNICTWA 

1. W zawodach mogą wziąć amatorzy narciarstwa - zawodnicy , którzy nie są objęcia szkoleniem w 

kadrze Narodowej oraz nie brali udziału w zawodach rangi Mistrzostw Polski, które zgłoszą się do 

godz. 10.00 w dniu zawodów,  

przedstawią swój dowód tożsamości wraz ze zdjęciem oraz podpiszą oświadczenie o starcie z własnej 

woli. 

 

2. Niepełnoletni zawodnicy winni przedstawić pisemną zgodę rodzica lub opiekuna 

prawnego. 

 

XI. ZGŁOSZENIA 

1. Zgłoszenia do zawodów będą przyjmowane telefonicznie pod nr 504-203-538 lub osobiście u Jacka 

Dąbrowskiego  

2.Zgłoszeń można dokonywać w dniu zawodów w Biurze Zawodów od 10.00-14.00 

3. Formularz zgłoszeniowy można pobrać ze strony organizatora 

4. Po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego zawodnik będzie umieszczony na liście startowej. 

5.Ilość miejsc jest ograniczona - decyduje kolejność zgłoszeń 

 

 

XII. WYNIKI  

1. Oficjalne wyniki będą ogłaszane na bieżąco oraz będą zamieszczone na stronie internetowej 

zawodów  

 

XIII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

1. Dane osobowe uczestników Biegu będą przetwarzane w celach przeprowadzenia imprezy, 

wyłonienia zwycięzcy i przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia nagrody. 



2. Dane osobowe uczestników Biegu będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w 

ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 

101 poz. 926). Administratorem danych osobowych jest organizator. 

3. Przetwarzanie danych, o których mowa w ustępie 1 niniejszego paragrafu w związku z udziałem w 

Biegu obejmuje także publikację imienia i nazwiska uczestnika wraz z nazwą miejscowości, w której 

zamieszkuje  

4. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. 

5. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz ich 

niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w zawodach. 

6. Wszystkie informacje dotyczące uczestników uzyskane przez Organizatora i zawarte w formularzu 

startowym zostaną zapisane w sposób elektroniczny i w każdym wypadku będą wykorzystywane 

zgodnie z ustawą o ochronie o danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r, dziennik ustaw nr 133, 

poza 883. Organizator nie będzie ujawniał tych informacji żadnym osobom trzecim. 

 

XIV. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE 

1. Reklamacje dotyczące spraw związanych z Biegiem należy składać na piśmie wraz z 

uzasadnieniem 

do Organizatora w terminie do 7 dni.  

rozpatrywane. 

3. Reklamacje dotyczące Biegu , Organizator rozpatrywać będzie w terminie 30 (trzydziestu) dni od 

dnia ich otrzymania. 

4.Protesty można składać do 5 min po zakończeniu biegów w Biurze Zawodów po uiszczeniu 

kaucji 20 złotych. Kaucja nie podlega zwrotowi w przypadku odrzucenia protestu przez 

Organizatora. 

4. Decyzja Organizatora w sprawie reklamacji dotyczących Biegu będzie ostateczna. 

 

XV. UWAGI KOŃCOWE 

1. Organizator nie gwarantuje uczestnikom ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków. 

2. W czasie trwania zawodów Organizator zapewnia opiekę medyczną. 

3. Odbiór nagród i statuetek może nastąpić wyłącznie podczas kończącej zawody ceremonii 

wręczenia 

nagród. 

4. Sprawy nie objęte regulaminem rozstrzyga Organizator. 

5. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora. 

6. W Biegu nie będą wymagane licencje PZN. 

7. W przypadku niepogody i złych warunków atmosferycznych , Organizator zastrzega sobie 

możliwość odwołania imprezy i 

przełożenie jej na inny termin lub zmiany formuły zawodów. 

8. W przypadku braku śniegu organizator zastrzega sobie możliwość skrócenia trasy zawodów, 

odwołania zawodów lub przeniesienia ich na inny termin. 


