
Zadanie jest dofinansowane przez Ministerstwo Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury 

Fizycznej oraz przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach realizacji 

projektu: "Wspólny start 2018 (...)”. 

 

Komunikat Organizacyjny 

Mistrzostw Polski Stowarzyszenia „Cross” w narciarstwie biegowym 

Kościelisko, 1-4 marca 2018 

 

1. Organizator: 

Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Sportu i Turystyki Niewidomych i Słabowidzących 

„Cross” 

Koordynatorem zawodów jest Józef Plichta: telefon 721 019 087, mail 

jozefplichta58@gazeta.pl . 

 

2. Cel: 

Wyłonienie Mistrza Polski w narciarstwie biegowym. 

Podniesienie poziomu sportowego i popularyzacja narciarstwa biegowego. 

 

3. Termin i Miejsce: 

Mistrzostwa odbędą się w dniach 1-4 marca 2018 w Kościelisku na obiekcie biathlonowym w 

Kirach. Zakwaterowanie w willi "U Gąsieniców", ul. Królewska 42 w Kościelisku. 

Wyżywienie od kolacji 01.03.2018 r. do obiadu 04.03.2018 r. 

 

4. Uczestnictwo: 

W Mistrzostwach Polski mogą brać udział członkowie Stowarzyszenia „Cross” posiadający 

orzeczenie o niepełnosprawności z tytułu utraty wzroku w stopniu znacznym lub 

umiarkowanym,  a dzieci i młodzież do 16 lat orzeczenie o niepełnosprawności z tytułu utraty 

wzroku. Zgłoszenia na Mistrzostwa dokonują kluby. 

Zawodnicy zobowiązani są do przedłożenia aktualnego zaświadczenia lekarskiego o braku 

przeciwwskazań do udziału w zawodach z narciarstwa biegowego. W przypadku braku 

zaświadczenia zawodnik podpisuje stosowne  oświadczenie o udziale w zawodach na własne 

ryzyko i odpowiedzialność. 

Zawodnicy, których ksero aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności nie ma jeszcze 

w Stowarzyszeniu CROSS zobowiązani są dostarczyć je koordynatorowi na odprawie 

technicznej. 

Zawodnicy startują na własnym sprzęcie. Istnieje  również możliwość wypożyczenia sprzętu 

na miejscu. 

 

5. Wpisowe: 
Wpisowe od zawodnika wynosi 60 zł, od przewodnika 60 zł. 

Opłaty należy dokonać gotówką u koordynatora przed rozpoczęciem mistrzostw lub 

przelewem na konto Stowarzyszenia „Cross”:  73 1090 2590 0000 0001 3341 4035 w banku 

BZ WBK S.A. 

Potwierdzenie przelewu bankowego należy okazać na rozpoczęciu zawodów. 

Bez dokonania powyższej opłaty zawodnik nie będzie dopuszczony do zawodów. 

Zawodnicy startujący w kategorii junior, a także ich opiekunowie są zwolnieni z opłat. 

Przewodnik przysługuje osobom całkowicie niewidomym. W innych przypadkach w miarę 

możliwości organizatora po wcześniejszym uzgodnieniu z koordynatorem. 
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6. Dystans i kategorie: 

Mistrzostwa zostaną przeprowadzone w kategoriach: 

mężczyźni senior  

mężczyźni junior 

kobiety senior  

kobiety junior 
 

Bieg krótki - 02.03.2018,  

styl klasyczny - dystans 5 km dla każdej kategorii.  
 

Bieg długi – 03.03.2018 

kategorie: kobiety senior, kobiety junior, mężczyźni junior- styl klasyczny,  

mężczyźni senior – styl dowolny 

kobiety senior, kobiety junior – dystans 7,5 km 

mężczyźni junior – 10 km 

mężczyźni senior- 12,5 km 
 

7. Zgłoszenia: 
Zgłoszenia zawodników (imiona, nazwiska i daty urodzenia zawodników i przewodników) 

proszę przesyłać na adres: jozefplichta58@gazeta.pl do 20.02.2018 r.  

 

8. Odprawa Techniczna: 

Odprawa techniczna 01.03.2018 o godz. 20.00 

 

Organizator ma prawo do zmiany regulaminu mistrzostw. 

 

                                                                               Koordynator 

                                                                                Józef Plichta 

                                                                             Telefon: 721 019 087 


