LOTOS CUP KIDS
SZCZYRK i WISŁA 13-14.01.2021
KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY
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 i termin zawodów

Wiślańskie Stowarzyszenie Sportowe
ul.Wyzwolenia 67
43-460 Wisła
888 281 397
wsswisla@op.pl

13-14.01.2021r.
Skocznia narciarska w Szczyrku K40
Skocznia narciarska Wisła Centrum K20
Trasa biegowa na terenie wyciągu Skolnity w Wiśle

Zgłoszenia
Zgłoszenia na druku PZN, na adres zgloszenia.skoki@gmail.com do 12.01.2021r. do godziny 15:00.
Informacje ogólne :
- Koszt uczestnictwa obcokrajowców w konkursach wynosi 15 Euro 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 1-6.
- 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.
- Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na obiektach sportowych oraz
następstwa nieszczęśliwych wypadków.
- 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.
- Wstęp na zawody jedynie na podstawie list startowych oraz oświadczeń uczestnika zawodów
wypełnionych przez trenerów klubowych i zawodników oraz osób współpracujących.
- Wyniki zawodów w KN na podstawie kolejności przybycia na metę.
- Organizator ma prawo do zmiany programu zawodów w zależności od warunków atmosferycznych
oraz liczby zgłoszonych zawodników.

LOTOS CUP KIDS
SZCZYRK i WISŁA 13-14.01.2021
KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY
PROGRAM ZAWODÓW
Środa, 13.01.2021 : SZCZYRK K40
10:00 weryfikacja i odprawa techniczna kierowników drużyn
11:00 seria próbna K40 : dziewczynka i chłopiec
2 serie konkursowe
2 serie konkursowe (1 seria liczona do KN)
Ceremonie dekoracji za 2 konkursy Lotos Cup Kids
Czwartek, 14.01.2021 : WISŁA CENTRUM K20
10:00 weryfikacja i odprawa techniczna kierowników drużyn
11:00 seria próbna K20 : dziewczynka młodsza i chłopiec młodszy
2 serie konkursowe
2 serie konkursowe (1 seria liczona do KN)
Ceremonie dekoracji za 2 konkursy Lotos Cup Kids
1h po zakończeniu skoków bieg do KN – trasa biegowa na wyciągu Wisła Skolnity
Dziewczęta 2km
Chłopcy 2km
Dziewczęta Młodsze 1km
Chłopcy Młodsi 1km
Ceremonia dekoracji zawodów w kombinacji norweskiej

