
REGULAMIN   BIEGÓW   NARCIARSKICH 

 

„O PUCHAR DZIEKANÓW” 

 

Siwa Dolina 2018 

 

Zawody odbędą się  w dniu 11.02.2018 roku  o  godz. 12:00  

na trasach  Siwej Doliny w Tomaszowie  Lubelskim.  
 

 § 1. W biegu narciarskim  mogą brać   udział adwokaci ,  aplikanci adwokaccy 

          oraz  goście :  Członkowie rodzin zawodników oraz osoby zaproszone przez 

         organizatorów. 

 

§ 2.  Dystans   biegu  wskazuje      Komisja    Sędziowska   w   porozumieniu z 

organizatorami .Ustala się ,iż dystans dla kobiet nie może przekraczać 3km.     

Dystans dla mężczyzn nie może przekraczać  5 km. 

 

§ 3 . Kolejność   startujących   ustalają   organizatorzy  w  oparciu o listę 

          zgłoszeń  i  grupy  startowe . 

 

§ 4.  Bieg zostanie przeprowadzony na trasie przystosowanej do stylu łyżwowego 

          i  klasycznego . 

 

§ 5.  Uczestnicy będą startowali w odstępach czasowych  30 s.  Organizatorzy 

zastrzegają    sobie    prawo do      przeprowadzenia    zawodów w oparciu o start 

wspólny, oddzielny dla mężczyzn i kobiet , z indywidualnym pomiarem czasu . 

 

§ 6.  Ustala się następujące grupy startowe : 

 

 A/ KOBIETY : 

 

1/ grupa     I –   do 35 lat włącznie  

 

2/  grupa   II –  do 50 lat włącznie 

 

3/  grupa  III –  powyżej 50 lat . 

 

 B/  MĘŻCZYZNI 

 

1/ grupa   IV  -  do 35 lat 

 

2/ grupa   V   –  do 50 lat  

 

3/ grupa  VI   –  powyżej 50 lat   

 

 

 C/ GOŚCIE    

    grupa VII   –  bez podziału na grupy wiekowe 

§ 7. W przypadku małej ilości osób  startujących   w  ramach     danej    grupy         

organizatorzy zastrzegają sobie prawo  do   łączenia grup startowych. 

 

§ 8. Organizatorzy  ogłoszą wyniki w grupach    wiekowych,    odpowiednio w 

kategorii kobiet i mężczyzn .    Osobno   zostaną ogłoszone wyniki rywalizacji 



gości oraz   klasyfikacji  OPEN -   dotyczącej wyłącznie adwokatów i aplikantów.    

 

 

§ 9. Sędzia   Główny   Zawodów jest  wyłącznie   uprawniony do rozstrzygania 

protestów jakie wpłyną w trakcie zawodów  - dotyczących rywalizacji sportowej. 

 

§10. Organizatorzy sami podejmują wszelkie  decyzje związane z nagrodami i 

wyróżnieniami dla uczestników zawodów.   Wyniki sportowe zostaną ogłoszone 

podczas wspólnego spotkania . 

 

 

 

 

     KOMITET ORGANIZACYJNY    


