
KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY FINAŁU DOLNOŚLĄSKIEGO IGRZYSK DZIECI i IGRZYSK
MŁODZIEŻY SZKOLNEJ W BIEGACH NA NARTOROLKACH I BIATHLONIE LETNIM

JELENIA GÓRA – 6 PAŹDZIERNIKA 2022 ROKU

ORGANIZATORZY
Szkolny Związek Sportowy „Dolny Śląsk”, Międzyszkolny Klub Sportowy „Karkonosze” Jelenia Góra -
Sporty Zimowe i Szkoła Mistrzostwa Sportowego w Szklarskiej Porębie

TERMIN i MIEJSCE
Finały Dolnośląskie obydwu dyscyplin odbędą się 6 października 2022 roku
Miejsce zawodów: Trasa biegowe Transgranicznego Centrum Turystyki Aktywnej w Jeleniej Górze –
Sobieszowie, ul. Bronka Czecha 14

UCZESTNICTWO
Każda szkoła chcąca wziąć udział w zawodach ma prawo zgłosić dowolną ilość zawodników w każdej
kategorii:
Igrzyska Młodzieży Szkolnej – rocznik 2008-2009
Igrzyska Dzieci – dzieci starsze rocznik 2010-2011

- dzieci młodsze rocznik 2012 i młodsi
Zawodnik ma prawo wziąć udział w obydwu dyscyplinach, jeżeli jego kondycja fizyczna pozwala na to.
Do punktacji drużynowej zaliczane będą wyniki 4 najlepszych zawodników w każdej kategorii

PROGRAM ZAWODÓW
9,00 – 10,00 przyjmowanie zgłoszeń uczestników Finału Biegów na Nartorolkach
10,00 starty w kolejności od zawodników najmłodszych do najstarszych
11,30 niespodzianka przygotowana przez Szkołę Podstawową Nr 15 w Jeleniej Górze w

ramach Święta Pieczonego Ziemniaka
11,00 – 12,00 przyjmowanie zgłoszeń uczestników Finału Biathlonu Letniego
12,00 próbne strzelanie
12,30 starty w kolejności od zawodników najmłodszych do najstarszych

REGULAMIN ZAWODÓW
1. Biegi na nartorolkach – starty indywidualne na dystansach:
Igrzyska Dzieci – rocznik 2012 i młodsi dystans – 1 km
Igrzyska Dzieci – rocznik 2010-2011 dystans – 1,5 km
Igrzyska Młodzieży Szkolnej – rocznik 2008-2009 dystans – 2 km

2. Biathlon letni – starty indywidualne na dystansach:
Igrzyska Dzieci – rocznik 2012 i młodsi  – dystans 2 x 300 m z dwoma strzelaniami
Igrzyska Dzieci – rocznik 2010-2011 dystans – 2 x 500 m z dwoma strzelaniami
Igrzyska Młodzieży Szkolnej – rocznik 2008-2009 dystans – 3 x 500 m z dwoma strzelaniami

Punkty w klasyfikacji drużynowej będą naliczane dla pierwszych 4 zawodników z danej szkoły w
grupach rocznikowych/ zgodnie z Wytycznymi Polskiego Związku Narciarskiego na sezon 2021/2022
wg klucza
Miejsce 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Punkty 100 80 60 50 45 40 36 32 29 26 24 22 20 18 16 15 14 13 12 11
Miejsce 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Punkty 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

INNE USTALENIA



1. Biegi na nartorolkach
• Zgłoszenia zawodników poprzez System Rejestracji Szkół www.srs.szs.pl do 4.10.2022 do godziny

12,00 z zaznaczeniem przy każdym zawodniku czy będzie korzystał ze sprzętu organizatora
• Dopuszcza się start na własnym sprzęcie koła o średnicy 80 mm– KOLOR CZARNY, prędkość kółek 2

lub 3 (MarweUS6). W przypadku startu na sprzęcie Organizatora odbędzie się losowanie nartorolek
• Uczestnik zawodów zobowiązany jest do posiadania kasku ochronnego i okularów.
• Zawody zostaną przeprowadzone zgodnie z NRS i Wytycznymi PZN,
• Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe w stosunku do uczestników zawodów,

osób trzecich oraz ewentualne nieszczęśliwe wypadki podczas zawodów.
• Uczestnik imprezy zobowiązany jest do przestrzegania regulaminu zawodów. Nieprzestrzeganie

oraz niedostosowanie się do uwag i poleceń organizatora zawodów powoduje dyskwalifikacje
zawodnika.

• Zawody będą odbywały się bez względu na panujące warunki atmosferyczne.
• Wszystkie kwestie sporne dotyczące rozgrywanych zawodów oraz rywalizacji rozstrzyga

organizator i Komisja Sędziowska/Jury Zawodów/zgodnie z wytycznymi PZN i NRS.
• Kontakt i informacje – Kierownik Zawodów – Zbigniew Stępień 75 755 33 42
• Nagrody: I – III miejsce – medal + dyplom IV – V – VI dyplomy. Puchary dla szkół – za miejsca I-III,

dyplomy dla wszystkich szkół

2. Biathlon letni
• Zgłoszenia zawodników poprzez System Rejestracji Szkół www.srs.szs.pl do 4.10.2022 do godziny

12,00
• Strzelanie z broni laserowej:

- wszystkie kategorie 2 x w pozycji leżąc
• Wszyscy strzelają z podpórki. Za każdy niecelny strzał do czasu biegu dodajemy 20 s
• pokrywa koszty organizacyjne imprezy,
• zapewnia broń laserową,
• nie ponosi odpowiedzialności za wypadki powstałe na terenie obiektu,
• zastrzega sobie prawo zmiany programu zawodów, kolejności startów poszczególnych kategorii w

zależności od ilości zgłoszonych zawodników.
• na obiekcie obowiązują wewnętrzne przepisy właściciela obiektu

ZAPRASZAMY


