XI Małopolska Szkolna Liga SZS w Biegach Narciarskich
„ Puchar ON Kotelnica Białczańska”
organizowaną przez
EUROREGOIN TATRY
Małopolski Szkolny Związek Sportowy

Kraków, dnia 18.12.2020r.

PROGRAM MINUTOWY
22.12.2020r w CNB Klikuszowa, pierwszy start godz. 10.30 - STYL DOWOLNY
1. Igrzyska Młodzieży Szkolnej:
start chłopców / dziewcząt
ur.2006
start chłopców / dziewcząt
ur. 2007

dystans 3km F ( 3 x okrążenie) start interwałowy
dystans 3km F ( 3 x okrążenie) start interwałowy

2. Igrzyska Dzieci
22.12.2020r w CNB Klikuszowa, pierwszy start godz. 12.00
Start chłopców / dziewcząt ur. 2008
– dystans 2 km F ( 2 x okrążenie) start interwałowy
Start chłopców / dziewcząt ur. 2009
– dystans 2 km F ( 2 x okrążenie) start interwałowy
Start chłopców / dziewcząt ur. 2010 i mł. – dystans 1 km F ( 1 x okrążenie) start interwałowy
3. Uczestnictwo: szkoły podstawowe z terenu województwa małopolskiego.
Reprezentacja szkoły:
-

Igrzyska Dzieci
– łącznie nie więcej niż 15 zawodników ur. 2008 i młodsi
Igrzyska Młodzieży Szkolnej
– łącznie nie więcej niż 12 zawodników ur. 2007,2006
Obowiązuje limit uczestników do 150 osób w IMS oraz 150 w ID.
Dobór do startu zgodnie z regulaminem szczegółowym poszczególnych edycji ligi
4. Zgłoszenia – biuro zawodów:
Zgłoszenia w formie elektronicznej - poprzez system SRS https://srs.szs.pl/system/
( podobnie jak dla pozostałych zawodów z kal. MSZS) Obowiązkowo wszystkie oświadczenia i zgody
rodziców zamieszczone na stronach organizatora. Info poprzez : szslimanowa@interia.eu
obowiązkowo w nieprzekraczalnym terminie na 2 dni ( do godz. 22.00) przed startem.
Sponsorzy:

Patronat medialny
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5. Postanowienia końcowe:
Zawody organizowane z zachowaniem obowiązujących przepisów w czasie pandemii COVID-19. m.in. obowiązek noszenia
maseczek w strefach przed i po zakończeniu biegu oraz zachowania dystansu między uczestnikami.
Każdy uczestnik ( uczeń i opiekun ) winni zapoznać się z poniższymi zasadami oraz przekazać organizatorowi odp.
Oświadczenie zawarte w poniższym linku.
https://srs.szs.pl/uploads/info/12/ZASADY%20BEZPIECZE%C5%83STWA%20NA%20ZAWODACH%20SZS%20w.%202.pdf
oraz z EUROREGION TATRY
https://pifsport.com.pl/wp-content/uploads/2020/12/regulamin-bieg%C3%B3w-narciarskich-euroregion.pdf

- Zawody zostaną przeprowadzone zgodnie z NRS, z wyłączenie niektórych zapisów – wg. regulaminu M SZS i programem/
zapowiedzią Małopolskiej Szkolnej Ligi SZS.
- Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Jury Zawodów. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany miejsca, terminu
zawodów ew. stylu biegu. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki mogące zaistnieć podczas zawodów.
- Prosimy zainteresowane szkoły o kontakt – na wypadek niekorzystnych warunków atmosferycznych – u kierownika biura zawodów,
kierownika ligi. Za niesportowe zachowanie ucznia na zawodach lub jego opiekuna czy rodzica grozi im dyskwalifikacja
( szczególnie za tzw. podciąganie) na trasie oraz kary przewidziane w NRS.
- Uczeń/ szkoła winieni być obecni na uroczystym zakończeniu zawodów, w wypadku ich nieobecności planowana nagroda
( przepada) nie zostanie przekazana osobom postronnym.
- Nagrodzenie zwycięzców organizowane będzie na bieżąco po zakończeniu poszczególnych kategorii z zachowaniem zasad
bezpieczeństwa i dystansu.
- Organizator ma prawo do zmiany programu zawodów w zależności od warunków atmosferycznych oraz liczby zgłoszonych
zawodników.

Sponsorzy:

Patronat medialny

