
KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY

zawodów w biegach narciarskich
„Cross Country Tatra Cup 2021”

I edycja Małopolskiej Szkolnej Ligi SZS

W piątek 10 grudnia 2021 roku przeprowadzona zostanie kolejna edycja
zawodów „Cross Country Tatra Cup 2021” w biegach narciarskich,
połączona z I edycją Małopolskiej Ligi Szkolnej. Miejscem wydarzenia
przeznaczonego dla dzieci i młodzieży będą nowoczesne trasy biegowe
Centralnego Ośrodka Sportu – Ośrodka Przygotowań Olimpijskich w
Zakopanem.

1. Cele:

● popularyzacja i wspieranie rozwoju biegów narciarskich
● promocja współzawodnictwa w myśl zasad fair play
● propagowanie nowoczesnej infrastruktury sprzyjającej uprawianiu atrakcyjnej

dyscypliny sportu

2. Organizatorzy:
Wydarzenie organizowane przez Fundację Sokoły Podbeskidzia przy współpracy z MSZS
Kraków.

3. Termin i miejsce:
10.12.2021 r. (piątek), rozpoczęcie zawodów o godzinie 10:00, trasy biegowe /Centralny
Ośrodek Sportu – Ośrodek Przygotowań Olimpijskich w Zakopanem/.

4. Uczestnictwo:
Dzieci i młodzież, reprezentanci szkół, klubów i stowarzyszeń sportowych.

5. Kategorie:
a/ Dziewczęta ur. 2007 – dystans 3 km F
b/ Chłopcy ur. 2007 – dystans 3 km F
c/ Dziewczęta ur. 2008 – dystans 2 km F
d/ Chłopcy ur. 2008 – dystans 2 km F
e/ Dziewczęta ur. 2009 – dystans 2 km F
f/ Chłopcy ur. 2009 – dystans 2 km F
g/ Dziewczęta ur. 2010 – dystans 2 km F
h/ Chłopcy ur. 2010 – dystans 2 km F
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i/ Dziewczęta ur. 2011 i mł. – dystans 1,5 km F
j/ Chłopcy ur. 2011 i mł. – dystans 1,5 km F

6. Program:
Godz. 9:30-10:00 – trening oficjalny
Godz. 10:00 – starty w poszczególnych kategoriach
Godz. 14:00 – ceremonie dekoracji miejsc 1-6. w poszczególnych kategoriach

7. Zgłoszenia:
Przyjmowane do 6.12.2021 r. do godziny 12:00 poprzez www.srs.szs.pl lub pod adresem
e-mail: biuro@pifsport.pl – w tytule wpisać należy CROSS COUNTRY TATRA CUP/MAŁOPOLSKA
SZKOLNA LIGA. Obowiązuje limit uczestników – 250 osób /decyduje kolejność zgłoszeń/.
PROGRAM MOŻE ULEC ZMIANIE W ZALEŻNOŚCI OD OSTATECZNEJ LICZBY UCZESTNIKÓW I
WARUNKÓW POGODOWYCH.

8. Nagrody:
Przewidziane dla uczestników w postaci: pucharów, medali oraz nagród rzeczowych,
ufundowanych przez sponsorów i partnerów.

9. Koszty organizacyjne:
Pokrywają w całości organizatorzy, uczestnicy we własnym zakresie transport.

10. Informacje:

● Zawody zostaną przeprowadzone zgodnie z Narciarskim Regulaminem Sportowym
(NRS) z wyłączeniem niektórych zapisów – wg decyzji Jury zawodów.

● Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Jury zawodów.
● Pomiar czasu zapewni firma PIF SPORT.
● Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki mogące zaistnieć podczas

zawodów.
● Za niesportowe zachowanie ucznia na zawodach lub jego opiekuna czy rodzica

grozi kara dyskwalifikacji (szczególnie za tzw. podciąganie) na trasie oraz kary
przewidziane w NRS.

● Podczas zawodów przygotowane będą napoje dla zawodników i trenerów: woda,
kawa, herbata oraz ciepły posiłek.

● Zawody odbędą się z zachowaniem reżimu sanitarnego oraz ogólnokrajowych
wytycznych w zakresie bezpieczeństwa imprez sportowych w dobie pandemii
COVID-19.

11. Sponsorzy i partnerzy:
Ministerstwo Sportu i Turystyki, PZU / Dobra Drużyna PZU, Centralny Ośrodek Sportu – Ośrodek
Przygotowań Olimpijskich w Zakopanem, Tatrzański Związek Narciarski, Stowarzyszenie
Promocji Sportu, Rekreacji i Aktywności Fizycznej „Flow”.

12. Patronat medialny:
TVP Kraków, www.skipol.pl, www.skionline.pl, www.sportowepodhale.pl, www.podhale24.pl.
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