
Jedlina-Zdrój 05.02.2010 

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY 

„II ZIMOIGRZYSKA – Jedlina-Zdrój 2010” 

Termin i miejsce. 
19 luty, godz. 10:00, kompleks narciarski „Karolinka” w Jedlinie-Zdroju, ul. Poznańska 
(dojazd jak na tor saneczkowy). 
 
Organizatorzy. 
Uczniowski Klub Sportowy „Jedlina-Zdrój”. 
Kontakt w sprawie zawodów: Jarosław Marciniuk 692 250 857, 
                                                 e-mail: uks.jedlina-zdroj@wp.pl 
 
Partnerzy. 
Starosta Wałbrzyski – Honorowy Patronat, 
Centrum Kultury w Jedlinie-Zdroju 
Gimnazjum Miejskie w Jedlinie-Zdroju 
Heapmail – Internet Solutions 
PowerBar – Kazimierz Urbaniak 
Wyciąg Narciarski „Muflon” 
 
ZASADY PRZEPROWADZENIA ZAWODÓW. 

Konkurencje. 
• Slalom gigant 
• Bieg narciarski techniką dowolną 

• Kombinacja (slalom + bieg) 
Dopuszczalny jest start w jednej konkurencji (zjazd lub bieg) oraz w obu konkurencjach -  
wówczas zawodnik automatycznie zostaje sklasyfikowany w kombinacji. 
Trasa slalomu – łatwa, 1 lub 2 przejazdy w zaleŜności od liczby uczestników. 
Bieg narciarski – technika dowolna, dystanse: dziewczęta szkoły podstawowe – 1 km 
                                                                           chłopcy szkoły podstawowe – 2 km 
                                                                           dziewcząta gimnazjum – 2 km 
                                                                           chłopcy gimnazjum – 3 km 
  
Kategorie wiekowe: 

1. Dziewczęta szkoły podstawowe 
2. Chłopcy szkoły podstawowe 
3. Dziewczeta gimnazjum 
4. Chłopcy gimnazjum 

 
 
 



 
Zgłoszenia. 
Szkoły oraz kluby zgłaszają swój udział w formie list zbiorczych z zaznaczeniem kategorii 
wiekowej oraz konkurencji, w której/których wystartuje kaŜdy zawodnik. Zgłoszenia na adres 
e-mail: uks.jedlina-zdroj@wp.pl do 18.02.2010. Ponadto kierownicy ekip dostarczają w dniu 
imprezy zgłoszenia w formie papierowej z pieczątką dyrektora szkoły/prezesa klubu 
poświadczającą roczniki oraz brak przeciwwskazań zdrowotnych do udziału dzieci i 
młodzieŜy w imprezie. 
Zgłoszenia indywidualne, wg w/w zasad. 
 
Program zawodów. 
 9:30 – przyjazd ekip, weryfikacja zgłoszeń 
10:00 – slalom gigant, start w kolejności: dziewczęta szkoły podstawowe 
                                                                   chłopcy szkoły podstawowe 
                                                                   dziewczęta gimnazjum 
                                                                   chłopcy gimnazjum 
11:00 – bieg narciarski, start w kolejności: dziewczęta szkoły podstawowe – 1  km 
                                                                     chłopcy szkoły podstawowe – 2 km  
                                                                     dziewczęta gimnazjum – 2 km 
                                                                     chłopcy gimnazjum – 3 km 
 
12:30 – dekoracja zwycięzców 
 
Nagrody. 
Medale, dyplomy indywidualnie za m-ca 1-3 w poszczególnych konkurencjach 
Puchary druŜynowo za całość rywalizacji (zjazd, bieg, kombinacja), 
 wg zasady: I m-ce: 20 pkt, II m-ce: 19 pkt, … 
 
Inne. 
Na trasie slalomu giganta obowiazują kaski ochronne!!! 
Organizator zabezpiecza ciepły posiłek oraz opiekę medyczną.  
 
 

Organizator 
UKS „Jedlina-Zdrój” 

 


