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KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY 

 „PUCHAR KLIMCZOKA” 

BYSTRA 20.09.2020  
 

Organizator  Polski Związek Narciarski  LKS „Klimczok-Bystra”   

ul. Mieszczańska 18/3 Współorganizator zawodów:   

30-313 Kraków  Powiat Bielski  

tel. 12 260-99-70  Gmina Wilkowice  

office@pzn.pl   Śląsko- Beskidzki Związek Narciarski  

 

Biuro Zawodów LKS „Klimczok-Bystra” ul. J. Fałata 14, 43-360 Bystra 

   

Termin i miejsce zawodów 20.09.2020 (niedziela) o godziny od 10:00 – 13:30  

Start - ul. J. Fałata 14, 43-360 Bystra.  

Długość trasy dla wszystkich kategorii – 2800 [m] stylem klasycznym 

Bieg po wzniesieniu, różnica poziomów między STARTEM a METĄ to 90 [m]. 

 

Kierownik zawodów  Piotr Kruczek     

Delegat Techniczny PZN Włodzimierz Waluś 

Kierownik Trasy  Jerzy Pochylski          

 

Kategorie wiekowe i planowane konkurencje 

Senior i Seniorka  2000 i starsi  2.8 km C 

Junior i Juniorka  2001 i 2002  2.8 km C 

Junior i Juniorka Młodsi 2003 i 2004  2.8 km C 

Młodzik i Młodziczka  2005 i młodsi  2.8 km C 

 

Zgłoszenia 

Zgłoszenia do zawodów są dokonywane na oficjalnych drukach PZN : http://pzn.pl/strefa-

pzn/dokumenty/zgloszenia-do-zawodow , na adres kontakt@time4sport.pl do dn. 

18.09.2020r. (piątek) do godziny 16:00.  

Na zgłoszeniu obowiązkowo należy wpisać rodzaj wiązań  

Zawodnicy zgłoszeni po upływie terminu Startu tracą prawo wystartowania. Warunkiem 

dopuszczenia do zawodów jest posiadanie aktualnie ważnej licencji PZN (wytyczne PZN).  

!UWAGA o ubezpieczeniu indywidualnym! 

 

Opłata startowa  20zł za zawodnika 

 

Nagrody i ceremonia dekoracji 

Organizator zapewnia puchary, dyplomy i nagrody dla pierwszych 3 zawodników we 

wszystkich kategoriach wiekowych oraz dyplomy i nagrody dla zawodników zajmujących 

miejsca od IV do VI we wszystkich kategoriach wiekowych.  

Ceremonia dekoracji po zakończeniu wszystkich biegów.  

Nagrody odbierają wyłącznie upoważnieni wynikami zawodnicy.  
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Idea zawodów 

popularyzacja narciarstwa biegowego, promocja Gminy Wilkowice oraz Powiatu 

Bielskiego, przygotowanie zawodniczek i zawodników PZN, w biegach narciarskich, do 

sezonu narciarskiego 2020 /2021r. 

 

Postanowienia inne 

Organizator dołoży szczególnej staranności dla zapewnienia uczestnikom zawodów 

bezpieczeństwa czynnego i biernego z uwzględnieniem zasad, minimalizujących 

zagrożenia koronawirusem COVID-19, obowiązujących prawnie w dniu rozgrywania 

zawodów. Organizator apeluje do trenerów i opiekunów ekip klubowych o uwrażliwienie 

zawodników na podstawowe zasady zachowania się wobec potencjalnego zagrożenia 

zarażenia się tzn. pilnować obowiązku noszenia maseczki, zachowywać zalecany odstęp 

(min. 1,5 m) i często odkażać ręce. 

 

Program Zawodów 

 

20.09.2020, (niedziela) 

10:00 start zawodów 2.8km stylem klasycznym 

 

Plan dnia będzie realizowany na podstawie liczby zgłoszonych zawodników i uzgodnień z 

delegatem technicznym PZN, Kierownikiem zawodów i Sędzią głównym. 

  

W zależności od warunków atmosferycznych oraz ilości zgłoszonych zawodników program 

godzinowy oraz dystanse biegów mogą ulec zmianie. 


