
KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY ZAWODÓW 
 

XVII Międzynarodowy Puchar Karkonoszy w Biathlonie 
Memoriał Mariana Krzyżosiaka - Mistrzostwa Polski Amatorów 

Puchar Polski II Kat. 
 

  
 

    

 

1. Organizatorzy: Polski Związek Biathlonu, Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, Urząd Miasta 

Szklarska Poręba, Szkoła Mistrzostwa Sportowego Szklarska Poręba, Uczniowski Klub Sportowy „Kamieńczyk” 

Szklarska Poręba, Dolnośląski Park Innowacji i Nauki, Stowarzyszenie „Bieg Piastów” 

2. Miejsce zawodów: Ośrodek Biathlonowy „Jakuszyce” w Szklarskiej Porębie 

Termin zawodów: 16-17 marca 2018 

3. Prawo startu mają: zawodniczki /zawodnicy zgłoszeni w PZBiath. i posiadający licencje zawodnicze oraz aktu-

alne badania lekarskie (nie dotyczy amatorów) 

4. Zawody przeprowadzone będą: wg przepisów IBU i Wytycznych PZBiath. na sezon 2017/2018. 

5. Program zawodów 

16.03.2018  (piątek)            Bieg Sprinterski 

10.30 - 11.25 Przystrzeliwanie broni (wszystkie kategorie) 

11.00 - 11.05 Zmiana tarcz 

11.40 Start (młodzicy, młodzicy młodsi, seniorzy, juniorzy, juniorzy młodsi) 

ok.        14.00 Dekoracje zwycięzców 

17.03.2018  (sobota)   Bieg Sprinterski 

10.30 - 11.25 Przystrzeliwanie broni (wszystkie kategorie) 

11.00 - 11.05 Zmiana tarcz 

11.40 Start (młodzicy, młodzicy młodsi, seniorzy, juniorzy, juniorzy młodsi) 

ok.        13.30 Dekoracje zwycięzców 

  

14.30 Zapoznanie się z bronią dla Amatorów 

15.00 Mistrzostwa Polski Amatorów. 

 Dekoracje Zwycięzców 

6. Zapisy do zawodów: 

 uczestników: na stronie biathlon.com.pl w zakładce zgłoszenia do dnia 15.03.2018 do godz. 12.00 

 amatorów: na stronie: https://bgtimesport.pl/zawody/bieg/id/291 do dnia 16.03.2018 do godz. 12.00 

7. Dodatkowe informacje dla amatorów: 

 Biuro do zawodów na Polanie Jakuszyckiej czynne 17 marca 2018 od godz. 13.00. 

 Zawodnik Amator w biurze podpisuje oświadczenie o swoim stanie zdrowia i odpowiedzialności za start 

oraz zgodę na przetwarzanie danych przez organizatora. 

 Wpisowe na zawody amatorskie wynosi 40 zł - płatne w dniu zawodów w biurze do godz. 14.30, gdzie 

otrzymają pakiet startowy. 

 Przewidziany ciepły posiłek i napoje. 

 Dekoracja 3 najlepszych zawodników w kategoriach. 

 Przewidziane losowanie nagród po dekoracji. 
 

 

https://bgtimesport.pl/zawody/bieg/id/291
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 Dystanse: 

a) Mężczyźni - 3 x 1,5 km 

b) Kobiety - 3 x 1 km 

 Broń znajduje się na stanowiskach, strzelanie z wolnej ręki w pozycji leżącej do dużych krążków (bez pod-

pórek i pasów), za niecelny strzał runda karna 100 m. 

 Obowiązują przepisy biathlonowe. Elektroniczny pomiar czasu oraz dla każdego pakiet startowy. 

 Kategorie: 

a) Mężczyźni - styl dowolny, 

b) Kobiety - styl dowolny. 

 Przy zgłoszeniu się 5 zawodników /czek na styl klasyczny, dodane zostaną kategorie: 

a) Mężczyźni - styl klasyczny, 

b) Kobiety - styl klasyczny. 

8. Organizator: 

 pokrywa koszty organizacyjne imprezy, natomiast koszty uczestnictwa tj. zakwaterowania i wyżywienia 

pokrywają kluby we własnym zakresie. 

 nie ponosi odpowiedzialności za wypadki powstałe na terenie obiektu oraz za zabezpieczenie broni. 

9. Delegat Techniczny: Joanna Badacz 

UWAGA: 

Organizator zastrzega sobie prawo zmiany programu zawodów, kolejności startów i poszczególnych kategorii 

w zależności od ilości zgłoszonych zawodników oraz nie zapewnia dostępu do parkingu i zwolnienia z opłaty 

parkingowej. 

 

Pokrywa śnieżna jest niewystarczająca i na trasie, w niektórych miejscach mogą pojawić się niedogodności, więc 

organizator nie ponosi odpowiedzialności za zniszczenie nart. 

Amator musi być pełnoletni i musi mieć przerwę w startach ogólnopolskich w biathlonie min. 3 lata. 

 

Organizator 


