
KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY 

ORLEN CUP 2022/2023 

Szczyrk 16-19.03.2023 

 Organizator Polski Związek Narciarski  

ul. Mieszczańska 18/3, 30-313Kraków 

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

Koordynator Łukasz Kruczek lukasz.kruczek@pzn.pl  

 

Termin zawodów  16-19.03.2023 

Miejsce i termin zawodów Szczyrk Skalite HS-104, HS-75, HS-44 

Trasy biegowe COS Kubalonka 

Jury i sędziowie  Kierownik Zawodów Marek Cieślar 

Delegat Techniczny Andrzej Galica 

Asystent DT  Adam Bujok 

Sędzia techniczny Wojciech Jurowicz 

Sędziowie orzekający : Marek Siderek, Krzysztof Nikiel, Wiesław Cieślar, 

Tomasz Galica, Kazimierz Bafia 

Zgłoszenia 

Zgłoszenia do zawodów są dokonywane przez system https://pzn.sts-live.pl/ do 15.03.2023 do godziny 

12:00. Klub, który zgłosi zawodników po upływie wskazanego terminu zgłoszeń zostanie obciążony opłatą 50zł 

za każdego zawodnika. 

Zawodnicy zagraniczni dokonują zgłoszeń (imię i nazwisko, rocznik, klub, narodowość) na adres 

zgloszenia.skoki@gmail.com.  

 

Postanowienia inne  

− Podczas zawodów dostępne będą ciepłe napoje oraz ciepły jednogarnkowy posiłek dla zawodników 

− 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 oraz wyznaczenie zastępstwa. 

− Koszt uczestnictwa obcokrajowców w konkursach wynosi 10 Euro za każdego zawodnika za każdy dzień 

zawodów w skokach 

− Organizator zapewnia medale i dyplomy dla zawodników i zawodniczek za miejsca 1-3. 

− Koszt zagubionego (nieoddanego) numeru startowego wynosi 100 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. 

− Organizator ma prawo do zmiany programu zawodów w zależności od warunków atmosferycznych oraz liczby 

zgłoszonych zawodników. 
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KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY 

ORLEN CUP 2022/2023 

Szczyrk 16-19.03.2023 

 

PROGRAM ZAWODÓW 

 

Czwartek, 16.03.2023 

9:45  weryfikacja zgłoszeń i odbiór numerów startowych  

10:00  odprawa techniczna kierowników drużyn  

10:30  seria próbna HS 44 : chłopiec, dziewczynka 

2 serie konkursowe (Pierwsza seria liczona do KN)  

15:00  bieg do kombinacji norweskiej w miarę możliwości w formie biegu z torem przeszkód 

16:00 bieg do KN (zaległy konkurs ) masstart 

Chłopiec Starszy-2.5km, Młodzik + Kobiety 5km, Junior Młodszy 7.5km, Open 10km 

 

Piątek, 17.03.2023 

9:00  weryfikacja list startowych 

9:15  odprawa techniczna kierowników drużyn 

10:00  seria próbna HS 104 : Juniorzy Młodsi, Open, Kobiety* 

2 serie konkursowe (1sza seria liczona do KN – zaległy konkurs) 

ceremonia dekoracji 

12:00  seria próbna HS 75 : Chłopcy Starsi, Młodzicy, Młodziczki 

2 serie konkursowe (1sza seria liczona do KN – zaległy konkurs) 

ceremonia dekoracji 
 

Sobota, 18.03.2023 

9:00  seria próbna HS 104 : Juniorzy Młodsi, Open, Kobiety* 

2 serie konkursowe 

skok do KN 

ceremonia dekoracji 

11:30  seria próbna HS 75 : Chłopcy Starsi, Młodzicy, Młodziczki 

2 serie konkursowe 

skok do KN 

ceremonia dekoracji 
 

Niedziela, 19.03.2023 

9:00 Junior Młodszy i Open 10km 

 Młodzik i Kobiety 5km 

 Chłopiec Starszy 2.5km 

Ceremonie dekoracji 

  

*w zależności od zgłoszeń zawody mogą zostać przeniesione na skocznię HS 75 i rozegrane po starcie 

kategorii Młodziczki 


