
REGULAMIN
XII ŚWIATOWE ZIMOWE IGRZYSKA POLONIJNE

PODKARPACKIE 2016

NARCIARSTWO BIEGOWE

1. CEL: popularyzacja narciarstwa biegowego wśród uczestników XII    

 Światowych Zimowych Igrzysk Polonijnych „Podkarpackie 2016”

2. ORGANIZATORZY: Komitet Organizacyjny XII ŚZIP

Podkarpacki Okręgowy Związek Narciarski

3. TERMIN I MIEJSCE ZAWODÓW:

- Ustrzyki Dolne 

 03 - 04.03.2016

4. PROGRAM ZAWODÓW:

03.03.2016 

• biegi na dystansach: 5km C, 6.5km C, 15km C

04.03.2016

• bieg na dystansie;  30   km C, 1.5km styl F

5. SYSTEM ROZGRYWANIA ZAWODÓW

• Losowanie odbędzie się komputerowo zgodnie z  Narciarskim Regulaminem Sportowym w
podziale na trzy  grupy :  I, II, III 

• Grupa III – zawodnicy posiadający FIS punkty, grupa II- posiadający licencje związków
narodowych ,        grupa I -pozostali .

• W przypadku nie spełnienia warunków przydziału do grup startowych Jury dokona
losowania komputerowego bez podziału na grupy tj., jednocześnie wszystkich zgłoszonych.

• Kolejność startu grup wiekowych 

- dzieci

- junior młodszy

- junior



- senior

- master

- old boy

• Kolejność startu w grupach wiekowych – 1. Kobiety , 2.  Mężczyźni. 

6. ZGŁOSZENIA: zgłoszenia należy składać na formularzach 

Formularz zgłoszeniowy należy wypełnić on-line na stronie internetowej, pod adresem:
http://igrzyskazimowe.wspolnotapolska.org.pl

gdzie najpierw należy:

• zarejestrować się (kliknąć w Rejestracja);
• wypełnić dane i utworzyć użytkownika (Utwórz użytkownika);
• Zalogować się i mieć dostęp do formularza zgłoszeniowego;
• Wypełnić formularz podając niezbędne dane (Dodaj zawodnika)
• Wysłać zgłoszenie.

7. POSTANOWIENIA OGÓLNE:

- zawodnicy i zawodniczki zostaną sklasyfikowani w kategoriach wiekowych

- wszyscy uczestnicy zawodów przy potwierdzeniu zgłoszenia w biurze zawodów otrzymają
numer   startowy,

- zawodnicy muszą być ubezpieczeni,

- zawody prowadzone są zgodnie z wytycznymi NRS i FIS ,

- we wszystkich sprawach nie ujętych w regulaminie zawodów decyduje Jury zawodów,  

- organizator nie zapewnia sprzętu narciarskiego,

- organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki spowodowane z winy uczestników
i m p r e z y
i za rzeczy zaginione lub skradzione w trakcie zawodów.

8. ZASADY FINANSOWANIA: Koszty organizacyjne ponosi organizator. 

9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE : Interpretacja niniejszego regulaminu przysługuje Jury.

http://igrzyskazimowe.wspolnotapolska.org.pl/auth/login

