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                           KOMUNIKAT  ORGANIZACYJNY 

1)Nazwa cyklu zawodów:  MAŁOPOLSKA SZKOLNA LIGA SZS  w BIEGACH NARCIARSKICH 

                                         -   Igrzyska i Gimnazjada  

2) Organizator: Małopolski Szkolny Związek Sportowy w Krakowie, 

                           PSZS Limanowa, PSZS Nowy Targ,      

  Współorganizatorzy: samorządy wojewódzki, powiatowe, gminne i inne jednostki i organizacje  

                                       wspierające tę inicjatywę. 

 3) Komitet organizacyjny: Jury Ligi/zawodów : kierownik ligi                     – Stanisław Mrowca 

                                                            kierownik biura zawodów – Feliks Piwowar 

                                                            sędzia główny                    – Adam Dudek 

4) Terminarz zawodów: 

I EDYCJA: XXXVII Szkolna Liga Sportów Zimowych o  Puchar Burmistrza Miasta  Zakopane 

     w dniu 19.12.2013r. (czwartek) – godz. 10.30 – Zakopane  (trasy Zachodnie)  lub w dniu 7.01.2014r. 

                  Gimnazjada - start młodziczek/młodzików  ur.  1998   - dystans 3 km                  

                                           start młodziczek/ młodzików ur. 1999   – dystans 3 km 

                                          start dziewcząt  / chłopców     ur. 2000   – dystans 3 km 

           Igrzyska Młodzieży Szkolnej   

     Start  dziewcząt / chłopców ur. 2001          – dystans 2km  

                                      Start  dziewcząt / chłopców ur. 2002          – dystans 2km 

                                     Start dziewcząt/ chłopców  ur.  2003  i mł. – dystans 1km 

                                            Styl klasyczny, start co 30 sek. 

II EDYCJA:  o  Puchar Wójta Gminy Czorsztyn 

            w dniu 15.01.2014r. (środa) – godz. 10.30 – Kluszkowce  (trasy- Stacja Czorsztyn SKI) 

                 Gimnazjada - start młodziczek/młodzików  ur.  1998   - dystans 3 km                  

                                           start młodziczek/ młodzików ur. 1999  – dystans 3 km 

                                          start dziewcząt  / chłopców     ur. 2000  – dystans 3 km 
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           Igrzyska Młodzieży Szkolnej   

            Start  dziewcząt / chłopców ur. 2001          – dystans 2km  

                                             Start  dziewcząt / chłopców ur. 2002          – dystans 2km 

                                             Start dziewcząt/ chłopców  ur.  2003  i mł. – dystans 1km 

                                           Styl dowolny , start co 30 sek. 

III EDYCJA: o Puchar Starosty Limanowskiego i Wójta Gminy Mszana Dolna 

                      w dniu 24.01.14r. (piątek) – start godz. 10.30 – Kasina Wielka/Lubomierz                  

                            Gimnazjada - start młodziczek/młodzików  ur. 1998   - dystans 3 km 

start młodziczek/ młodzików ur. 1999  – dystans 3 km 

start dziewcząt  / chłopców    ur. 2000  – dystans 3 km 

           Igrzyska Młodzieży Szkolnej   

     Start  dziewcząt / chłopców ur. 2001         – dystans 2km  

                                             Start  dziewcząt / chłopców ur. 2002         – dystans 2km 

                                             Start dziewcząt/ chłopców  ur.  2003 i mł. – dystans 1km 

                            Styl klasyczny , start co 30 s. 

IV EDYCJA: Małopolska Gimnazjada i IMS w Biegach Narciarskich o Puchar Prezesa  

                           Małopolskiego SZS w Krakowie  

                      w dniu 31.01.14r. (piątek) – start godz. 10.30 –Czerwienne /pow. nowotarski             

                            Gimnazjada - start młodziczek/młodzików  ur. 1998   - dystans 3 km 

      start młodziczek/ młodzików ur. 1999  – dystans 3 km 

      start dziewcząt  / chłopców    ur. 2000  – dystans 3 km 

           Igrzyska Młodzieży Szkolnej   

                Start  dziewcząt / chłopców ur. 2001         – dystans 2km  

                                                Start  dziewcząt / chłopców ur. 2002         – dystans 2km 

                                             Start dziewcząt/ chłopców  ur.  2003 i mł.    – dystans 1km 

                            Styl klasyczny , start co 30 s.  



 
                        

                                 Małopolska Szkolna Liga SZS w biegach narciarskich 
                                               Małopolski Szkolny Związek Sportowy 

 

 

    
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

         Patronat medialny 

                             

V EDYCJA:  Mały Bieg Podhalański o  Puchar Starosty Nowotarskiego 

            w dniu 5.02.2014r. (środa) – godz. 10.30 – Nowy Targ  (trasy Lotnisko Miejskie) 

                   Gimnazjada - start młodziczek/młodzików  ur.  1998   - dystans 3 km                  

                                           start młodziczek/ młodzików ur. 1999    – dystans 3 km 

                                           start dziewcząt  / chłopców     ur. 2000   – dystans 3 km 

           Igrzyska Młodzieży Szkolnej   

     Start  dziewcząt / chłopców ur. 2001          – dystans 2km  

                                             Start  dziewcząt / chłopców ur. 2002          – dystans 2km 

                                             Start dziewcząt/ chłopców  ur.  2003  i mł. – dystans 1km 

                  Styl dowolny , bieg ze startu wspólnego. 

VI  EDYCJA:  SPRINTY o Puchar Burmistrza Miasta Rabka Zdrój 

                 w dniu 9.02.2014r. (niedziela) – start godz. 10.30 – Park Zdrojowy Rabka Zdrój  

                            Gimnazjada - start młodziczek/młodzików  ur. 1998  - dystans 1 km 

start młodziczek/ młodzików ur. 1999  – dystans 1 km 

start dziewcząt  / chłopców    ur. 2000  – dystans 1 km 

           Igrzyska Młodzieży Szkolnej   

     Start  dziewcząt / chłopców ur. 2001         – dystans 1km  

                                             Start  dziewcząt / chłopców ur. 2002         – dystans 0,8 km 

                                             Start dziewcząt/ chłopców  ur.  2003 i mł. – dystans 0,6 km 

                                                 Styl klasyczny, sprinty 

VII EDYCJA: o Puchar Wójta Gminy Grybów  

                      w dniu 19.02.14r. (wtorek) – start godz. 10.30 –trasy -  Ptaszkowa  

                            Gimnazjada - start młodziczek/młodzików  ur. 1998   - dystans 3 km 

      start młodziczek/ młodzików ur. 1999  – dystans 3 km 

      start dziewcząt  / chłopców    ur. 2000  – dystans 3 km 

           Igrzyska Młodzieży Szkolnej   
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                  Start  dziewcząt / chłopców ur. 2001         – dystans 2km  

                                                  Start  dziewcząt / chłopców ur. 2002         – dystans 2km 

                                                  Start dziewcząt/ chłopców  ur.  2003 i mł. – dystans 1km 

                            Styl dowolny , start co 30 s. 

VIII EDYCJA: Memoriał im. Kazimierza  Bubuli  

           w dniu 26.02.13r. (środa) – godz. 10.30 – Wiśniowa (trasy przy Szkole lub Wierzbanowa) 

                   Gimnazjada - start młodziczek/młodzików  ur. 1998   - dystans 3 km 

                                            start młodziczek/ młodzików ur. 1999 – dystans 3 km 

                                            start dziewcząt  / chłopców    ur. 2000  – dystans 3 km 

           Igrzyska Młodzieży Szkolnej   

             Start  dziewcząt / chłopców ur. 2001        – dystans 2km 

                                             Start  dziewcząt / chłopców ur. 2002        – dystans 2km 

                                             Start dziewcząt/ chłopców  ur.  2003 i mł. – dystans 1km  

                                            Styl klasyczny, start co 30 s.  

IX EDYCJA:      FINAŁ Małopolskiej Szkolnej Ligi SZS w Biegach Narciarskich  

      w dniu 21.03.14r. (piątek) – godz. 10.30 – Zakopane (trasy Zachodnie lub Butorowy Wierch) 

                  Gimnazjada - start młodziczek/młodzików  ur. 1998   - dystans 3 km 

                                            start młodziczek/ młodzików ur. 1999 – dystans 3 km 

                                            start dziewcząt  / chłopców    ur. 2000  – dystans 3 km 

           Igrzyska Młodzieży Szkolnej   

            Start  dziewcząt / chłopców ur. 2001        – dystans 2km 

                                             Start  dziewcząt / chłopców ur. 2002        – dystans 2km 

                                             Start dziewcząt/ chłopców  ur.  2003 i mł. – dystans 1km  

                                  Styl dowolny, start ze stratą czasową wg. rankingu ligi  
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5) Uczestnictwo:  szkoły podstawowe i gimnazja z terenu województwa małopolskiego. 

                              Reprezentacja szkoły:  

- Igrzyska       – łącznie nie więcej niż 15 zawodników 

- Gimnazjada – łącznie nie więcej niż 12 zawodników. 

           Dobór do startu zgodnie z regulaminem szczegółowym poszczególnych edycji ligi.  

           I rzut bez limitu startujących. 

6) Zgłoszenia – biuro zawodów: 

Zgłoszenia w formie elektronicznej – e-mail: szslimanowa@interia.eu  na 3 dni przed startem na w/w 

adres na druku zgłoszenia ze strony: 

http://www.mszs.krakow.pl/formularze_inne_doc/formularz_zgloszenia_biegi%20przelajowe_narciarskie

_11_12.xls ( kopiuj adres i wklej w wyszukiwarce ) 

Kierownik biura        – Feliks Piwowar,      telefon: 0 608 206 220. 

Kierownik zawodów – Stanisław Mrowca, telefon: 0 604 147 459. 

 Zgłoszenia elektroniczne do 3 dni przed zawodami. Ze względu na obsługę komputerową po tym  

terminie zgłoszenia nie będą przyjmowane.  

 

7) Koszty organizacyjne pokrywa M SZS Kraków oraz współorganizatorzy  w zakresie  współpracy 

    i   porozumienia. Koszty uczestnictwa – szkoły we własnym zakresie. 

 

8) Organizator/współorganizatorzy przewiduje nagrody w formie pucharów, statuetek lub medali ,dyplomów 

oraz nagrody rzeczowe od potencjalnych sponsorów. W klasyfikacji końcowej szkół przewidziane są  puchary 

 i dyplomy do 6 m. 

 

9) Punktacja indywidualna i szkół za wszystkie rzuty ligi ( z wyłączeniem 2 najsłabszych startów)  

    -  łączna dziewcząt i chłopców dla szkół gimnazjalnych oraz szkół  podstawowych. wg. Klucza;  

Miejsce 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

PKT 100 80 60 50 45 40 36 32 29 26 24 22 20 18 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

 

mailto:szslimanowa@interia.eu
http://www.mszs.krakow.pl/formularze_inne_doc/formularz_zgloszenia_biegi%20przelajowe_narciarskie_11_12.xls
http://www.mszs.krakow.pl/formularze_inne_doc/formularz_zgloszenia_biegi%20przelajowe_narciarskie_11_12.xls
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10) Postanowienia końcowe: 

Zawody zostaną przeprowadzone zgodnie z NRS, Reg. SZS i programem zawodów. Ostateczna interpretacja 

regulaminu należy do Jury Zawodów. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany miejsca, terminu zawodów 

ew. stylu biegu. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki  mogące zaistnieć podczas 

zawodów.  

Prosimy zainteresowane szkoły o kontakt – na wypadek niekorzystnych warunków atmosferycznych – 

 u kierownika biura zawodów, kierownika ligi. 

Podsumowanie Ligi nastąpi na zawodach – Finału Ligi Biegach Narciarskich w dniu 21.03.2014r. lub w innym 

terminie wskazanym przez organizatora. 

 

10) Zapraszamy zainteresowane szkoły do wzięcia udziału w tej pięknej narciarskiej imprezie.   

 

Limanowa, 10.12.2013r.                                                                                       

                                                                                                               

 


