
KOMUNIKAT ZAWODÓW 

Mistrzostwa Polski Młodzików i 

Młodzików młodszych 

Celuj w Igrzyska - finał 
02.03-05.03.2017 

Duszniki Zdrój  

 

1. Nazwa zawodów: „Celuj w Igrzyska” – finał dla młodzików i młodzików młodszych, 

Mistrzostwa Polski Młodzików i Młodzików młodszych w biathlonie. 

2. Organizator: Polski Związek Biathlonu, MOKiS Duszniki Zdrój,  

3. Prawo startu mają zawodniczki i zawodnicy zgłoszeni w PZBiath. i posiadający licencje 

zawodnicze.  

4. Zawody przeprowadzone będą wg przepisów IBU i Wytycznych Polskiego Związku 

Biathlonu. 

5. Regulamin rozgrywania zawodów „Celuj w Igrzyska” sezonu 2016/2017. 

1. W sezonie 2016/2017 do zawodów w ramach „Celuj w Igrzyska” zalicza się 
następujące imprezy: 
• 06-08.01.2017 Kościelisko 
• 20-22.01.2017 Kościelisko 
• 02-05.03.2017 Finał dla młodzików i młodzików młodszych, Duszniki Zdrój  
• 06-12.03.2017 Finał dla juniorów młodszych i juniorów oraz klubów, 
Kościelisko 
 
2. Klasyfikacja – w zawodach klasyfikowani są zawodnicy w kategoriach: 
młodziczka młodsza i młodzik młodszy (roczniki 2003, 2004, 2005), młodzicy i młodziczki 
(roczniki 2001-2002), juniorzy młodsi i juniorki młodsze (roczniki 2000-1999), juniorzy i 
juniorki (1998-1996). 

3. Klasyfikacja generalna zawodników i zawodniczek.  

Punkty do klasyfikacji generalnej zawodników i zawodniczek przyznawane będą podczas każdej 
edycji „Celuj w Igrzyska” w biegach indywidualnych, sprinterskich i pościgowych w następujący 
sposób: 1 miejsce 60 pkt.; 2 – 54 pkt.; 3 – 48 pkt.; 4 – 43 pkt.; 5 – 40 pkt.; 6 – 38pkt.; 7 – 36 pkt.; 8 
– 34 pkt.; 9 – 32 pkt.; 10 – 31 pkt.; od tego miejsca odejmuje się kolejno o jeden pkt aż do miejsca 
40 – 1 pkt. Trzech najlepszych zawodników z każdej kategorii wiekowej otrzymuje wyróżnienia i 
nagrody.  

 

 

 



4. Klasyfikacja generalna klubów.  

Do klasyfikacji generalnej klubów zaliczane będą wszystkie punkty uzyskane przez zawodników 
danego klubu we wszystkich startach. Sześć najlepszych klubów otrzymuje nagrody.  

6. Regulamin przygotowania nart podczas zawodów l kategorii.  
 

1. Za przygotowanie nart odpowiedzialni są Trenerzy Klubowi i minimum jedna osoba 
wyznaczona przez Organizatora Zawodów, którzy zostaną wyłonieni najpóźniej podczas 
odprawy technicznej trenerów, zwani dalej serwisem.  

2. Organizator Zawodów zobowiązany jest do stworzenia odpowiedniego stanowiska do 
przygotowania nart startowych zapewniając jednakowe warunki wszystkim startującym 
zawodniczkom i zawodnikom. Miejsce przygotowania nart musi zostać podane do ogólnej 
wiadomości.  

3. Serwis jest zobowiązany podać do ogólnej wiadomości wszystkich ekip, nazwę produktów 
oraz struktur manualnych, które będą stosowane na nartach startowych. 

 4. Zawodnicy i zawodniczki wyznaczonych kategorii w dniu treningu oficjalnego zobowiązani są 
do wyboru we własnym zakresie nart, na których będą startować oraz dostarczenie ich do jednej 
godziny od zakończenia treningu oficjalnego swojej kategorii, do punktu serwisu w oznaczonym 
pokrowcu.  

5. Dostarczone narty muszą być wycyklinowane i wyszczotkowane. 

6. Narty wszystkich zawodników/czek zostaną przygotowane w jednakowy sposób, tj.: - 
czyszczenie ślizgu stalową szczotką, - mycie ślizgu zmywaczem smarów Toko HC3, - nałożenie 
smaru w płynie, - nałożenie struktury manualnej, - polerowanie narty. Regulamin 
przygotowania nart sezon 2016/2017  

7. Narty po przygotowaniu zostaną zabezpieczone w magazynie serwisu.  

8. W dniu startu narty zostaną dostarczone do ogródka startowego na 30 minut przedstartem 
pierwszego zawodnika danej kategorii i wydawane będą sukcesywnie, bezpośrednio przed 
startem każdego zawodnika/czki.  

9. Zawodnik/czka po odebraniu nart nie może wynosić nart poza strefę startu.  

10. Zawodnik/czka po starcie zobowiązany jest, w razie prośby serwisu, do przekazania nart w 
celu ich sprawdzenia.  

11. Podczas zawodów zakazana jest jakakolwiek ingerencja w ślizgi nart osób niebędących 
członkami Serwisu.  

12. Nieprzestrzeganie regulaminu skutkuje dyskwalifikacją zawodnika.  

13. Zaleca się by miedzy startami narty zostały smarowane parafinami w standardowy sposób. 

 

 

 

 



Program zawodów 

Czwartek, 02.03.2017 TRENING OFICJALNY 

11:30-13:00  Oficjalny trening  na trasach i strzelnicy cz. I 

13:30-15:00  Oficjalny trening  na trasach i strzelnicy cz. II 

13:00-15.15 Oddawanie nart do smarowania  

17:00   Odprawa trenerska – MOKiS ul. Zdrojowa 8, Duszniki Zdrój 

Piątek, 03.03.2017 BIEG INDYWIDUALNY 

9:30-10:00  Przestrzeliwanie broni dla kategorii: Młodzik 

10:15   Start do biegu indywidualnego - 8km (młodzik) 

11:15  Start do biegu indywidualnego - 6km (młodziczka) 

12:30-13:00 Przestrzeliwanie broni dla kategorii: Młodzik młodszy 

13:15   Start do biegu indywidualnego - 6km (młodzik młodszy) 

14:15  Start do biegu indywidualnego - 4km (młodziczka młodsza) 

Dekoracja zawodników na stadionie (miejsca 1-6) 

Sobota, 04.03.2017 SPRINT 

10:00-10:30  Przestrzeliwanie broni dla kategorii: Młodzik 

10:45   Start do biegu sprinterskiego – 6km (młodzik) 

11:45  Start do biegu sprinterskiego – 4,5km (młodziczka) 

13:00-13:30 Przestrzeliwanie broni dla kategorii: Młodzik młodszy 

13:45   Start do biegu sprinterskiego – 4,5km (młodzik młodszy) 

14:30  Start do biegu sprinterskiego - 3km (młodziczka młodsza) 

Dekoracja zawodników na stadionie (miejsca 1-6) 

 

 

 

 

 

 



Niedziela, 05.03.2017 SZTAFETA 

9:00-9:30  Przestrzeliwanie broni dla kategorii: Młodzik 

09:45   Start sztafet młodzików – 3x6km  

11:00  Start sztafet młodziczek – 3x4,5km 

12:15-12:45 Przestrzeliwanie broni dla kategorii: Młodzik młodszy 

13:00   Start sztafet młodzików młodszych – 3x4,5km 

14:00  Start sztafet młodziczek młodszych – 3x3km 

Dekoracja zawodników na stadionie (miejsca 1-6) 

7. PZBiath. zapewnia amunicję startową dla wszystkich uczestniczących zawodników 

zgodnie z Regulaminem CWI. 

8. PZBiath. zapewnia smary do przygotowania nart zgodnie z przyjętą zasadą. 

9. Zgłoszenia do uczestnictwa w w/w imprezie należy zgłaszać w formie elektronicznej – 

panel zgłoszeniowy do zawodów PZBiath. do dnia 01.03.2017 r. do godz. 14:00 

10. Organizator pokrywa koszty organizacyjne imprezy, natomiast koszty uczestnictwa tj. 

zakwaterowanie i wyżywienia pokrywają kluby we własnym zakresie. Ponadto 

organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki powstałe na terenie obiektu oraz 

za zabezpieczenie broni. 

UWAGA: Organizator zastrzega sobie prawo zmiany programu zawodów, kolejności startów 

poszczególnych kategorii w zależności od ilości zgłoszonych zawodników. 

 

 

Organizator 


