
 

 

 

 

 

                                                                                   

 

 

REGULAMIN 

„Puchar Kościeliska ‘’- edycja niepodległościowa  
Zawody zaliczane do Pucharu Polski Amatorów PZN w Biegach Narciarskich 

 
z udziałem zawodników służb mundurowych 

 
 
 
1. ORGANIZATOR:  Stowarzyszenie Rozwoju Turystyki w Gminie Kościelisko  

Partnerzy: Gmina Kościelisko, Polski Związek Narciarski 
Patronat: Wójt Gminy Kościelisko 
 
2. CELE ZAWODÓW: 

 

 uczczenie 100 rocznicy Odzyskania przez Polskę niepodległości, 

 uczczenie 100-lecia ustanowienia Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, 

 upowszechnianie  aktywnego wypoczynku w pięknie położonej Gminie Kościelisko, 

 krzewienie masowego uprawiania biegów narciarskich i turystyki narciarskiej, 

 promocja  Gminy Kościelisko, 

 integracja miłośników sportu, rekreacji  i  aktywności  ruchowej. 
 
3. TERMIN I MIEJSCE ZAWODÓW: 

 
15.12.2018 (sobota)  Biuro zawodów przy ul. Nędzy-Kubińca 229 (Dom Ludowy)  

godz. 17.00 – 19.00  przyjmowanie zgłoszeń i  wydawanie numerów 
 
16.12.2018  (niedziela) Trasy Biegowe Kościelisko – Chotarz 

godz. 9.00-10.30 Przyjmowanie zgłoszeń i wydawanie numerów  w biurze zawodów  
godz. 10.45 Otwarcie zawodów  
godz. 11.00 Bieg główny – 5 km Kobiety i kategoria Dzieci, 10 km Mężczyźni  

Bieg zostanie przeprowadzony stylem klasycznym, ze startu wspólnego. 
godz. 14.00 Podanie oficjalnych wyników i dekoracja zawodników (Dom Ludowy)  

 
 Uwaga  - W przypadku braku śniegu zawody zostaną przeniesione w  inne miejsce ewentualnie na inny termin 

 
 
 



 

 

 
 
4. ZASADY UCZESTNICTWA: 

 Każdy uczestnik ma obowiązek zapoznać się z Regulaminem imprezy i zobowiązany jest do jego 
przestrzegania. 

 W zawodach „Puchar Kościeliska w Biegach Narciarskich” mogą brać udział  zarówno amatorzy jak i  
zawodnicy z aktualną licencją PZN. Zawodnicy z aktualną licencją PZN będą klasyfikowani tylko w kategorii 
open - najszybszy zawodnik (kobieta, mężczyzna). 

 Dodatkowa kategoria to kategoria Służb Mundurowych  
W kategorii klasyfikowani będą przedstawiciele służb mundurowych takich jak: Wojsko Polskie, Policja, Straż 
Graniczna, Straż Pożarna, Służba Więzienna, Służba Celna, Służba Leśna, Straż Miejska, Służba Ochrony 
Państwa oraz inne. Prawo startu mają zawodnicy aktualnie będący w służbie oraz emeryci (lub  w rezerwie), a 
także pracowni cywilni w/w służb. 
W zgłoszeniu on-line należy wybrać dodatkową kategorię Mundurowi. Zgłoszeni będą weryfikowani w biurze 
zawodów, podczas odbioru pakietów startowych, na podstawie legitymacji służbowej bądź innego 
zaświadczenia potwierdzającego przynależność do w/w służb.  
Koszty uczestnictwa tj. przejazdu na zawody i z powrotem, opłaty startowe, koszty   zakwaterowania i 
wyżywienia oraz ubezpieczenia pokrywa jednostka delegująca bądź uczestnicy.  

 Warunkiem udziału w imprezie jest przedstawienie aktualnego zaświadczenia lekarskiego o braku 
przeciwwskazań do udziału w wyścigu lub własnoręczne złożenie podpisu pod oświadczeniem o zdolności do 
udziału w imprezie na własną odpowiedzialność. 

 Poprzez zgłoszenie się do zawodów uczestnik potwierdza i gwarantuje całkowicie, iż posiada     ubezpieczenie 
wypadkowe oraz z medycznego punktu widzenia jest zdolny do wzięcia udziału w zawodach.  

 Wszyscy zawodnicy startujący muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów. 

 Osoby niepełnoletnie startują za pisemną zgodą opiekunów prawnych.  

 Każdy uczestnik wyraża zgodę na filmowanie i fotografowanie go w celu promocji imprezy oraz upublicznienie 
jego wizerunku utrwalonego w trakcie trwania imprezy przez organizatorów oraz media. 

 Uwaga! Opłata startowa dla zawodników zgłoszonych online wynosi 60 zł. 

 Link do zgłoszeń zostanie podany na stronie internetowej www.turystykakoscielisko.pl Zgłoszenia potrwają 
do 14.12.2018 r. 

 Zawodnicy zgłoszeni w biurze zawodów - opłata 70zł  

 Opłata startowa uiszczana jest w gotówce, przy odbiorze numerów startowych. 

 Link do zapisów online: http://zapisy.time-sport.pl/puchar-koscieliska-edycja-niepodleglosciowa-
v2832.pl.html 

 

5. KATEGORIE WIEKOWE KOBIET I MĘŻCZYZN W SEZONIE 2018/19: 

Kategorie Rocznik 

dzieci 2002-2009 

K I/  M I 2001-1990 

K II/ M II 1989-1980 

K III/M III 1979-1970 

K IV/ M IV 1969-1960 

 K V/  M V 1959-1950 

http://www.turystykakoscielisko.pl/
http://zapisy.time-sport.pl/puchar-koscieliska-edycja-niepodleglosciowa-v2832.pl.html
http://zapisy.time-sport.pl/puchar-koscieliska-edycja-niepodleglosciowa-v2832.pl.html


 

 

 K VI/ M VI 1949 > 

UWAGA! O przynależności do danej kategorii wiekowej decyduje dokument tożsamości przedstawiony w biurze 
zawodów w chwili odbioru numeru startowego 

Zawody zostaną przeprowadzone  zgodnie z Narciarskim Regulaminem Sportowym PZN oraz regulaminem 
Mistrzostw Polski Amatorów. Kategoria Dzieci nie jest zaliczana do punktacji MPA. 

6. NAGRODY: 

 Trzy pierwsze miejsca w poszczególnych kategoriach wiekowych otrzymują puchary. Dodatkowy puchar 
otrzyma najszybsza kobieta i mężczyzna – OPEN. 

 Klasyfikacja służb mundurowych obejmuje 10 km OPEN Mężczyzn oraz 5 km OPEN Kobiet. Za miejsca 1-3 w 
klasyfikacji służb mundurowych w obu kategoriach (10 km oraz 5 km) zawodnicy otrzymują trofea. Uczestnicy 
kategorii służb mundurowych klasyfikowani są dodatkowo w kategoriach Pucharu Kościeliska.  

 Każdy z uczestników zawodów otrzyma pamiątkowy medal, bon na gorący posiłek oraz pakiet startowy (max 
200 zawodników). 

  Organizator zastrzega sobie prawo do ustalenia dodatkowych kryteriów nagradzania zawodników  trofeami 
oraz nagrodami rzeczowymi. 

 Po dekoracji zostaną rozlosowane nagrody pomiędzy wszystkimi uczestnikami zawodów. 
 

7. PROTESTY: 

 Protesty należy składać, wraz z wszystkimi dowodami w formie pisemnej. 
Do pisemnego protestu należy załączyć kaucję w wysokości 300 złotych. W przypadku uznania protestu 
kaucja zostaje zwrócona. W przypadku odrzucenia protestu kaucja przechodzi na rzecz Organizatora. Czas na 
złożenie protestu wynosi 15 minut od zamieszczenia nieoficjalnych wyników na tablicy ogłoszeń znajdującej 
się w okolicy biura zawodów na trasie. 
Protesty należy składać w biurze zawodów. 

8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE: 

 Wiążąca i ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatora. 

 Organizator zastrzega sobie prawo zmian i interpretacji regulaminu zawodów. 

  Wszelkie kwestie sporne związane z rywalizacją sportową rozstrzyga JURY Zawodów. 

  Ze względu na lokalizację zawodów należy przestrzegać zasad bezpieczeństwa przeciwpożarowego oraz 
ochrony przyrody, jak również dbać o porządek w miejscu zawodów. 

 W zależności od możliwości przygotowania tras, Organizator może wydłużyć lub skrócić  dystanse. 

 Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zaginione w trakcie trwania zawodów. 

 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki na trasie.  

 Brak znajomości regulaminu nie będzie uznawana jako wytłumaczenie. 

 Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania imprezy w związku z wystąpieniem "siły wyższej". 
 

 
         

  Kontakt z organizatorem 

Jolanta Glista 507545312 

Maria Nędza  782572747 

Służby Mundurowe Piotr Habrat 667 691 048 

 

     


