
 

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY 

SZCZYRK 1-4.10.2020 

 

Organizator   Polski Związek Narciarski  

ul. Mieszczańska 18/3, 30-313 Kraków 

tel.+48 12 260-99-70; e-mail: office@pzn.pl 

Termin zawodów   1-4.10.2020r. 

Miejsce i termin zawodów Kompleks Skoczni Narciarskich Szczyrk Skalite 

     Jasienicka Strefa Ekonomiczna 

Jury i sędziowie   Kierownik Zawodów  Janusz Malik 

     Delegat Techniczny  Wojciech Jurowicz 

     Asystent DT   ŚBZN 

Sędziowie orzekający Halina Wyroba, Edward Przybyła, ŚBZN,   

ŚBZN, ŚBZN 

 

Zgłoszenia 

Zgłoszenia do zawodów są dokonywane przez system https://pzn.sts-live.pl/  od 28.09.2020 do dn. 

30.09.2020r. do godziny 15:00.  

Zawodnicy zagraniczni dokonują zgłoszeń na druku PZN. Należy je wysyłać na adres 

zgloszenia.skoki@gmail.com do 30.09.2020r do godziny 15:00.  

Zawodnicy zgłoszeni po upływie terminu nie będą dopuszczeni do startu. 

 

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. 

- Koszt uczestnictwa obcokrajowców w konkursach wynosi 10 Euro (45pln) za każdego zawodnika za każdy dzień 

zawodów. 

- Weryfikacja zawodników odbywa się 30 minut przed rozpoczęciem Odprawy Technicznej Kierowników Drużyn 

poszczególnych zawodów. 

- Organizator zapewnia medale i dyplomy dla zawodników i zawodniczek, 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 w kombinacji norweskiej nartorolki będą wydawane losowo 10minut przed startem 

poszczególnych kategorii wiekowych .  

- 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 lub 

przyłbicach 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 – za szatnie dla zawodników muszą posłużyć busy 

klubowe lub przestrzeń zagospodarowana we własnym zakresie. 

- W związku z limitem osób przebywających jednocześnie na obiekcie uprasza się o takie zorganizowanie pobytu 

aby po zakończonych zawodach poszczególne kategorie wiekowe mogły opuścić obiekt. 
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- 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. 

- Kategoria Chłopiec i Dziewczęta startują w kombinacji norweskiej w biegu na nogach. Wyniki będą opracowane 

na podstawie kolejności przybycia na metę. 

 

PROGRAM ZAWODÓW 

 
Czwartek, 1.10.2020  

14:00-14:15  weryfikacja list startowych 

14:30   odprawa techniczna kierowników drużyn – przy namiocie biura zawodów 

15:00   mass-start (bieg do kombinacji) 

 

Piątek, 2.10.2020 

8:30-8:45 wygłaszanie zawodników z listy startowej 

9:00   odprawa techniczna kierowników drużyn – maksymalnie 1 osoba reprezentująca klub 

10:00   seria próbna HS 104 : Kobiety, Junior Młodszy, Junior, Senior 

   2 serie konkursowe 

   ceremonia dekoracji 

13:00  seria próbna HS 77 : Chłopiec Starszy, Młodzik, Młodziczka 

   2 serie konkursowe 

   ceremonia dekoracji 

 

Sobota, 3.10.2020 

9:00   2 serie konkursowe HS 104 : Kobiety, Junior Młodszy, Junior, Senior 

   skok do kombinacji norweskiej : Junior Młodszy + Kobiety, Open 

   ceremonia dekoracji 

12:00  2 serie konkursowe HS 77 : Chłopiec Starszy, Młodzik, Młodziczka 

   skok do kombinacji norweskiej : Chłopiec Starszy, Młodzik+Młodziczka 

   ceremonia dekoracji 

 

Niedziela, 4.10.2020 

8:00-8:15 Wygłaszanie zawodników z listy startowej 

8:30  Odprawa techniczna kierowników drużyn (maksymalnie jedna osoba reprezentująca klub) 

9:30  Seria próbna HS44: Chłopiec, Dziewczęta 

   2 serie konkursowe – 1 konkurs / 2 seria liczona jako skok do KN 

   2 serie konkursowe – 2 konkurs 

   Ceremonie dekoracji 

 

   bieg do KN – godzinę po zakończeniu ceremonii dekoracji  

   bieg na deptaku przy Żylicy, pętla 1 km 

   Ceremonie dekoracji 


