
                                                        

 

    

       Kasina Wielka, dn. 07.08.2017 r. 

 

I TY MOŻESZ ZOSTAĆ BIATHLONISTĄ 
 

 

 

Komunikat organizacyjny 

I TY MOŻESZ ZOSTAĆ BIATHLONISTĄ 

/bieg przełajowy ze strzelaniem/ 

 

1. Termin: 

07.09.2017 r. /czwartek/ 

 

2. Miejsce: 

Kasina Wielka, teren Zespołu Placówek Oświatowych w Kasinie Wielkiej 762 /budynek B/ 

 

3. Organizatorzy: 

 

                             
 

 

 

pod patronatem: 

 

 

 

 



 

 

4. Uczestnictwo: 

Uczniowie szkół/zawodnicy klubów sportowych z roczników 2005 – 2010. 

 

5. Program minutowy: 

 

10.45 -  uroczyste rozpoczęcie zawodów, 

11.00 - start do biegu kat.  K01 - dziewcząt (rocznik 2009-2010) – dystans 2 x 400 m, strzelanie L 

11.30 - start do biegu kat.  M01 - chłopców (rocznik 2009-2010) – dystans 2 x 500 m, strzelanie L 

11.50 - start do biegu kat.   K02 - dziewcząt (rocznik 2007-2008) – dystans 2 x 500 m, strzelanie L 

12.20 - start do biegu kat.  M02 - chłopców (rocznik 2007–2008) – dystans 2 x 600 m, strzelanie L             

12.50 - start do biegu kat.  K03 - dziewcząt (rocznik 2005-2006) – dystans 3 x 600 m, strzelanie LL 

13.20 - start do biegu kat.  M03- chłopców (rocznik 2005-2006) – dystans 3 x 700 m, strzelanie LL  

14.00 - dekoracja zwycięzców i uroczyste zakończenie zawodów. 

 

6. Regulamin:  

-  Szkoła/Klub może wystawić dowolną ilość zawodników w poszczególnych kategoriach  

wiekowych, podając na liście zgłoszeń rok urodzenia zawodnika. 

- Brak możliwości zgłoszenia zawodników w dniu zawodów. 

-  Każdy bieg odbywa się w systemie interwałowym /co 20 sekund/. 

-           Obowiązuje elektroniczny pomiar czasu. 

-           Strzelanie odbywa się w pozycji leżącej z broni laserowych na odległość 10 m z podpórką. 

- W kategoriach roczników 2007/08 oraz 2009/10 obowiązuje jedno strzelanie w pozycji            

 leżącej, natomiast w kategorii roczników 2005/06 obowiązują dwa strzelania w pozycji  

 leżącej. 

-          W kategoriach roczników 2007-2010 za każdy niecelny strzał obowiązuje kara 10 sekund   

 doliczanych do czasu biegu. W kategoriach roczników 2005-2006 za każdy niecelny strzał 

 obowiązuje kara 15 sekund doliczanych do czasu biegu. 

-           Do godziny 10.40 prowadzony będzie otwarty trening strzelecki dla uczestników zawodów.                                      

-          Opiekunowie poszczególnych szkół/klubów odpowiadają za dyscyplinę i bezpieczeństwo     

w grupie. 

-          Udział w zawodach jest bezpłatny. 



 

-          Organizator nie odpowiada za wszelkie straty, szkody, kontuzje poniesione przez 

            uczestników przed, w trakcie i po zawodach. 

-           Organizator nie ubezpiecza zawodników - wskazanym jest ubezpieczenie od następstw 

            nieszczęśliwych wypadków we własnym zakresie. 

-           Organizator zapewnia opiekę medyczną w trakcie trwania zawodów. 

-           Za rzeczy pozostawione lub zagubione w dniu zawodów organizator nie ponosi 

            odpowiedzialności. 

-           Zawodnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych dla potrzeb 

            wewnętrznych Organizatora, a także wyrażają zgodę na wykorzystanie ich wizerunku                   

            w materiałach informacyjnych i reklamowych imprezy. Organizator zapewnia ochronę 

            danych osobowych zawodników zgodnie z wymogami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. 

            o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997 nr 133 poz. 883). 

-          Ostateczna interpretacja powyższego regulaminu należeć będzie do organizatora. 

 

7. Nagrody: 

W biegach indywidualnych, za miejsca 1-3 medale oraz dyplomy imienne za miejsca 1-6. 

Organizator przewiduje nagrody specjalne.       

 

8. Zgłoszenia 

Zgłoszenia imienne należy przesyłać na załączonym do komunikatu druku w terminie do dnia    

05.09 2017 r.(tj. wtorek) do godz. 20.00 na e-mail: biuro@pifsport.pl 

/ Brak możliwości zgłoszenia zawodników w dniu zawodów / 

 

9. Różne: 

-  Przyjazd ekip na koszt własny.  

-  Zawody odbędą się bez względu na warunki atmosferyczne.  

-  Listy i numery startowe będą do odebrania w biurze zawodów w dzień  zawodów.                         

-  Organizator zastrzega sobie prawo zmiany programu zawodów w zależności od liczby   

zgłoszonych zawodników. 

 

Celem zawodów jest rozwój kultury fizycznej i sportu dzieci i młodzieży poprzez wyłonienie 

najlepszych zawodniczek i zawodników zawodów, popularyzacja biathlonu w regionie oraz 

promocja Kasiny Wielkiej i Gminy Mszana Dolna. 

                                                                                                       

               Organizator: 

         /-/ 


