
Festyn z cyklu „Rodzinna stReFa aktywności”

Sportowanie na Polanie

Szkolny Związek Sportowy„Dolny Śląsk” we Wrocławiu informuje, że 1października 
2022 organizuje wspólnie z Dolnośląskim Centrum Sportu Polana Jakuszycka, 
Międzyszkolnym Klubem Sportowym Karkonosze – Sporty Zimowe Jelenia Góra 
i Szkołą Mistrzostwa Sportowego w Szklarskiej Porębie FESTYN SPORTOWO 
REKREACYJNY „SPORTOWANIE NA POLANIE”.

Zapraszamy na pierwszy w naszym województwie Festyn z cyklu „Rodzinna Strefa 
Aktywności”, którego Patronem i Mecenasem jest Ministerstwo Sportu i Turystyki.

W ramach Festynu odbędą się Mistrzostwa Szkół Dolnego Śląskaw biegach 
na nartorolkach, oraz ogólnodostępne zawody w biegach na nartorolkach i na 
hulajnogach dla wszystkich chętnych,na które serdecznie zapraszamy wszystkich 
miłośników letnich odmian sportów zimowych.

 
Głównym założeniem i celem tych zawodów jest:

Popularyzacja i 1. upowszechnianie narciarstwa biegowego, jako formy aktywnego spędzania czasu wolnego 
przez dzieci, młodzież i dorosłych, 
Stworzenie możliwości współzawodnictwa sportowego młodzieży szkolnej z terenu województwa 2. 
dolnośląskiego, 
Podniesienie poziomu sportowego dzieci i młodzieży szkolnej, 3. 
Wyłonienie młodzieży utalentowanej w kierunku uprawiania narciarstwa biegowego i biathlonu.4. 
Celem tej imprezy jest nie tylko rywalizacja sportowa ale również integracja środowisk trenerskich 5. 
i szkoleniowych oraz pokazanie biegów na nartorolkach jako jednej z form aktywnego wypoczynku wszystkim 
zainteresowanym.

Podczas Mistrzostw Dolnego Śląska w biegach na nartorolkach prowadzona będzie  klasyfikacja Szkół i Klubów 
Sportowych. 

Punkty w klasyfikacji szkolnej otrzymuje pierwszych 3 zawodników z danej szkoły w grupach rocznikowych (zgodnie 
z Wytycznymi Polskiego Związku Narciarskiego na sezon 2022/2023):   

Młodzik/Młodziczka   klasa VIII - VII SP  rocznik 2008/2009;• 
Chłopiec/Dziewczynka starsi  klasa VI - V SP  rocznik 2010/2011;• 
Chłopiec/Dziewczynka młodsi  klasaIV – III  SP  rocznik 2012/2013;• 
Chłopiec/Dziewczynka młodsi  klasaI – II  SP  rocznik 2014 i młodsi• 

Każda Szkoła i Klub Sportowy może zgłosić dowolną liczbę zawodników w w/w kategoriach wiekowych.
Miejsce zawodów Dolnośląskie Centrum Sportu Polana Jakuszycka;
Termin zawodów 1.10.2022 r. /sobota/  
Zawody odbędą się stylem klasycznym;  

Program zawodów:

1030 – 1115 potwierdzanie zgłoszeń

1130 Młodzik/Młodziczka – klasa VIII/VII SP 2,5 km /3 x 0,8km/

1150 Chłopiec/Dziewczynkastarsi – klasa VI/V SP 1,6 km /2 x 0,8km/

1215 Chłopiec/Dziewczynkamłodsi – klasa IV imł.SP 1,0 km /1 x 0,8km/

1245 Chłopiec/Dziewczynkamłodsi – klasaIII imł. SP 0,8 km hulajnogi

1330 Zawody OPEN w biegach na nartorolkach dla 
wszystkich chętnych

Punktacja szkół i klubów w biegach na nartorolkach. Punkty będą  naliczane wg. klucza;

Miejsce 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Punkty 100 80 60 50 45 40 36 32 29 26 24 22 20 18 16 15 14 13 12 11

Miejsce 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Punkty 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Rodzinna Strefa
AKTYWNOŚCI



Ustalenia regulaminowe:
Zgłoszenia zawodników do Mistrzostw Szkół Dolnego Śląska wyłącznie poprzez System Rejestracji Szkół www.1. 
srs.szs.pl w terminie do dnia 29.09.2022 do godziny 12,00. Przy zawodnikach, których chcecie zgłosić do 
zawodów na hulajnogach prosimy o dopisanie nazwy „hulajnoga” do zgłoszenia
Zawodnik może być zgłoszony do zawodów bezpośrednio w dniu zawodów u Organizatora z tym, że:2. 

jeżeli jest osobą niepełnoletnią musi posiadać pisemną zgodę rodziców na start w zawodach i aktualne • 
badania lekarskie. W przypadku osób pełnoletnich zgłoszenie się do zawodów jest jednoznaczne z przyjęciem 
niniejszego regulaminu
niezgłoszony przez system SRS zawodnik będzie sklasyfikowany wyłącznie w klasyfikacji indywidualnej i nie • 
będzie punktował w punktacji szkół i klubów

Zawodnicy we wszystkich grupach wiekowych startują na sprzęcie własnym lub organizatora /losowanie 3. 
nartorolek/. 
W przypadku korzystania z nartorolek przygotowanych przez organizatora przy zgłoszeniach prosimy o podanie 4. 
typu wiązań.
Uczestnik zawodów zobowiązany jest do posiadania kasku ochronnego i okularów.5. 
Zawody zostaną przeprowadzone zgodnie z Regulaminem Zawodów.6. 
Start w zawodach na własną odpowiedzialność.7. 
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe w stosunku do uczestników zawodów, osób 8. 
trzecich oraz  ewentualne nieszczęśliwe wypadki podczas zawodów.

Uczestnik imprezy zobowiązany jest do przestrzegania regulaminu zawodów. Nieprzestrzeganie oraz niedostosowanie się 
do uwag i poleceń organizatora zawodów powoduje dyskwalifikację zawodnika.
Zawody będą odbywały się bez względu na panujące warunki atmosferyczne.
Wszystkie kwestie sporne dotyczące rozgrywanych zawodów oraz rywalizacji rozstrzyga organizator i Komisja Sędziowska/
Jury Zawodów/zgodnie z wytycznymi PZN i NRS.
Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie w przypadku niesprzyjających warunków atmosferycznych.

Kontakt i informacje – Kierownik Zawodów – Zbigniew Stępień 502711686
Uroczystość dekoracji zawodów obędzie się 30 min. Po ostatniej grupie zawodników

Nagrody:
I – III miejsce – medal + dyplom • 
IV – V – VI  dyplomy • 
Puchary dla szkół – za miejsca I-III  • 

Każdy z zawodników otrzyma drobny upominek, będzie mógł skorzystać z wyżywienia przygotowanego dla uczestników 
Festynu oraz będzie mógł skorzystać ze wszystkich atrakcji przygotowanych na Polanie Jakuszyckiej w ramach RODZINNEJ 
STREFY AKTYWNOŚCI

Akceptując niniejszy Regulamin, uczestnik oświadcza, że nie ma żadnych przeciwwskazań zdrowotnych/lekarskich do udziału 
w imprezie. Uczestnik oświadcza, że:

nie istnieją żadne przeciwwskazania medyczne do udziału w zawodach, • 
jest świadom, iż jego/jej udział w zawodach może narazić go/ ją na utratę zdrowia lub życia,• 
wyraża zgodę na wykorzystanie danych osobowych zawartych w formularzu zgłoszeniowym (RODO),• 
bierze na siebie pełną odpowiedzialność prawną za swój stan zdrowia lub stan zdrowia dziecka niepełnoletniego zgło-• 
szonego do zawodów.


