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VI  OGÓLNOPOLSKIE  
 IGRZYSKA i GIMNAZJADA  

MŁODZIEŻY  SZKOLNEJ 
                 W  BIEGACH  NARCIARSKICH 

                   MAŁOPOLSKA 2016r.                   
                          pod Patronatem Prezesa PZN Apoloniusza Tajnera 

Białka Tatrzańska  3.03.2016 -8.03.2016r. 

         „Od Igrzysk i Gimnazjady Młodzieży Szkolnej 

     

       do Igrzysk Olimpijskich” 
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1. Organizator:  

Szkolny Związek Sportowy - Zarząd Główny, 

Małopolski Szkolny Związek Sportowy w Krakowie, 

Współorganizatorzy: ON „Kotelnica Białczańska”, PSZS Limanowa, ZPO-MOS PL Limanowa,  
           PSZS Nowy Targ i PCK Nowy Targ,  

Przy wsparciu UM woj. Małopolskiego, Ośrodka Narciarskiego „Kotelnica” Białczańska,  

            Starostwa Powiatowego w Limanowej , Starostwo Powiatowe Nowy Targ.  
2.  Terminarz zawodów:  

3.03.2016r. do 8.03.2016r.  Białka Tatrzańska-ON Kotelnica - Małopolska  

3.  Uczestnictwo:  
 Uczniowie Szkół PODSTAWOWYCH wyłonieni w eliminacjach wojewódzkich  

w kategorii dziewcząt  i chłopców ur. 2003, 2004,2005  i młodsi. ( tj. 6 kat. wiekowych) 

Limit startowy zawodników dla województw;  10 uczniów w każdej kategorii wiekowej   

           oddzielnie dziewcząt, chłopców 

 Uczniowie Szkół GIMNAZJALNYCH wyłonieni w eliminacjach wojewódzkich  

w kategorii dziewcząt i chłopców ur.  2000, 2001, 2002. ( tj. 6 kat. wiekowych) 

Limit startowy zawodników dla województw;  10 uczniów w każdej kategorii wiekowej   

           oddzielnie dziewcząt, chłopców         
4. Proponowany program zawodów: 

            03.03.2016r. – przyjazd ekip i zakwaterowanie  

04.03.2016r. – oficjalny trening na trasach w Białce Tatrzańskiej od 13.00-17.00, 

Weryfikacja zgłoszeń od 16.00-18.15 – Biuro zawodów – Ośrodek „Kotelnica  Białczańska” 

                                  – Karczma  „BANIA”  odprawa techniczna, losowanie – godz. 18.30 

 05.03.2016r. – bieg stylem klasycznym dystans  2km, 1km,- IMS ,    3km – Gimn. 

 06.03.2016r. – bieg stylem dowolnym dystans  3km, 2km , - IMS ,     5km – Gimn. 

                         Dekoracja zwycięzców – ok. godz. 15.00 ( Termy „Bania” ) 

07.03.2016r  -  oficjalny trening na trasach w Białce Tatrzańskiej od 10.00-14.00,  

                          odprawa techniczna, losowanie – godz. 18.30 

 08.03.2016r. – bieg sztafetowy 4 x 2km MIX ( 2 x 2km styl Cl + 2 x 2km styl F ) –IMS 

                         bieg sztafetowy 4 x 3km MIX ( 2 x 3km styl Cl + 2 x 3km styl F ) – Gimnajada 

                         dziewcząt, chłopców.  

                         Dekoracja zwycięzców – ok. godz. 14.30 ( Trasy biegowe lub Termy „Bania” ) 

 

             Uwaga. Dopuszcza się udział 1-2  zawodników  do sztafety, spoza zawodników 

      zakwalifikowanych do zawodów indywidualnych. Ilość sztafet z woj.  

      i szkoły bez ograniczeń. Biegi indywidualne będą rozgrywane w formie startu co 30 sekund. 

5. Koszty organizacyjne : 

Pokrywa Małopolski Szkolny Związek Sportowy ze środków MSiT i Urzędu Marszałkowskiego  

Województwa Małopolskiego oraz partnerów imprezy. Koszty uczestnictwa  w zawodach  

– poszczególne województwa lub szkoły we własnym zakresie. 

Nie przewiduje się opłat od uczestników. 

 

6. ZGŁOSZENIA – należy kierować drogą elektroniczną poprzez SRS oraz wygenerowane z systemu   

                                 zgłoszenie  na adres: szslimanowa@interia.eu, lub  Małopolski SZS Kraków  

                                 ul. Powstania Warszawskiego 6, 31-549 Kraków do dnia 2.03.2016r.   

mailto:szslimanowa@interia.eu


                         
                             

3     Impreza współfinansowana                                              Patronat medialny                                                                                                                 
       przez Ministerstwo Sportu i Turystyki                            

                                                                     
 

            Oryginały  zgłoszenia potwierdzone przez zgłaszającego będą przyjmowane w 1 dniu na  

             odprawie technicznej w godzinach od 17.00 -18.00 w Biurze Zawodów. 

 

7. Zakwaterowanie i wyżywienie : We własnym zakresie uczestników, ekip wojewódzkich. 

8. Nagrody: Organizator przewiduje nagrody w formie dyplomów, medali i pucharów, oraz ew. nagród  

rzeczowych pozyskanych od sponsorów. 

9.Punktacja łączna zespołowa szkół: z biegów indywidualnych+ sztafetowych wg. 

Klucza; I m- 13pkt, IIm- 11 pkt, IIIm- 10 pkt, IV m- 9 pkt ...XII m - 1pkt. 

10. Postanowienia końcowe: 
 Zawody zostaną przeprowadzone zgodnie z NRS, Reg. SZS i programem zawodów. 

 Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Jury Zawodów. 

 Zarządy wojewódzkie SZS , winni wyłonić reprezentacje województwa na 

           podstawie eliminacji i zgłosić ją do organizatora bezpośredniego (odpowiednią ilość uczniów 

           wg. w/w klucza), w nieprzekraczalnym terminie do 2.03.2016r. poprzez SRS oraz przesłanie 

           e- maila na adres organizatora tj. szslimanowa@interia.eu 
11. W wypadku niekorzystnych warunków śniegowych, atmosferycznych – organizator zastrzega 

sobie prawo zmiany miejsca i terminu  rozgrywania zawodów.  

Pozostałe informacje organizacyjno-sportowe można uzyskać na stronie internetowej: 

 mszs.krakow.pl lub skipol.pl.  
Telefony kontaktowe : Kierownik Zawodów Feliks Piwowar - 604 555 181  

                                               lub DT PZN Stanisław Mrowca -604 14 74 59 

                                      

 
           Za Komitet Organizacyjny 
                Kierownik Zawodów 

                                                                                                                                           

      Sponsorzy imprezy: 

            


