
Zapowiedź zawodów 

w ramach upowszechniania sportu na terenie Gminy Iwonicz-Zdrój  

O PUCHAR BURMISTRZA IWONICZA-ZDROJU 

1. Cel: 
- Popularyzacja biathlonu wśród dzieci i młodzieży. 

- Propagowanie sportowej rywalizacji. 

 

2. Organizator: 
- Iwonicki Klub Narciarski „Górnik” 

- Podkarpacki Związek Biathlonu 

 - UKS "Partyzant" Lubatowa 

 

3. Miejsce i termin zawodów: 
Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Lubatowej, 10 października 2020 roku (sobota) o godz. 11:00. 

 

4. Zgłoszenia: 
Zgłoszenia do zawodów (nazwisko, imię, rok urodzenia, klub/szkoła) do dnia 9 października 2020 

(piątek) do godz. 15:00 na adres biura zawodów, e-mail: jakmar1@poczta.onet.pl  

tel. 693744543 
Zgłoszenia w dniu zawodów nie będą przyjmowane. 

 

5. Kategorie wiekowe: 

I kategoria: dziewczęta rocznik 2010 i młodsze - dystans 0,8 km (0,4 km + 0,4 km) - strzelanie L 

II kategoria: chłopcy rocznik 2010 i młodsi - dystans 0,8 km (0,4 km + 0,4 km) - strzelanie L 

III kategoria: dziewczęta rocznik 2008, 2009 - dystans 1,2 km (0,4 km + 0,4 km + 0,4 km) - strzelanie 

LL 

IV kategoria: chłopcy rocznik 2008, 2009 - dystans 1,2 km (0,4 km + 0,4 km + 0,4 km) - strzelanie LL 

V kategoria: dziewczęta rocznik 2006, 2007 - dystans 1,6 km (2x0,4 km + 0,4 km + 0,4 km) - 

strzelanie LL 

VI kategoria: chłopcy rocznik 2006, 2007 - dystans 1,6 km (2x0,4 km + 0,4 km + 0,4 km) - strzelanie 

LL 

 

6. Program zawodów: 
Godz. 11:00 – otwarcie zawodów. 

Godz. 11:15 – start I i II kategorii: dziewczęta i chłopcy - 0,8 km (2x0,4km) - strzelanie L 

Godz. 11:45 – start III i IV kategorii: dziewczęta i chłopcy 1,2 km (3x0,4km) - strzelanie LL 

Godz. 12:15 – start V i VI kategorii: dziewczęta i chłopcy 1,6 km (4x0,4km) - strzelania LL 

Godz. 13:00 – dekoracja i zakończenie zawodów. 

Program zawodów może ulec zmianie - jest uzależniony od ilości startujących. 

 

7. Postanowienia końcowe: 
Strzelanie odbywać się będzie z karabinków laserowych tylko z postawy leżąc, przy pomocy sędziów. 

Wszystkie kategorie wiekowe strzelają do automatów z dużymi kółkami. Zawodnicy za każdy nietrafny 

strzał otrzymują karę 20 sekund doliczoną do czasu biegu. Wszystkie kategorie wiekowe strzelają z 

podpórki. Poprzez zgłoszenie do zawodów klub/szkoła potwierdza, że stan zdrowia zawodników 

pozwala im wziąć udziału w zawodach oraz, że zawodnicy są ubezpieczeni od nieszczęśliwych 

wypadków. 

Opiekunowie są odpowiedzialni za przeszkolenie zawodników w zakresie posługiwania się bronią 

laserową. 

Zawody odbędą się z zachowaniem obostrzeń sanitarnych dotyczących pandemii COVID-19. 

   

                                                        Organizatorzy zawodów 
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