
KOMUNIKAT 

IV ZAWODY NA NARTOROLKACH I ŁYŻWOROLKACH O PUCHAR BURMISTRZA 

MIASTA WISŁA. 

TERMIN i MIEJSCE: Zawody odbędą się w dniu 02.05.2017r. na trasach biegowych w Wiśle „Jonidło” na 

terenie siedziby Wiślańskiego Stowarzyszenia Sportowego ul. Wyzwolenia 67. (przygotowana trasa 

nartorolkowa) 

ORGANIZATORZY:   Wypożyczalnia „Jonidło” oraz WSS WISŁA. 

PATRONAT HONOROWY: Burmistrz Miasta Wisła. 

PATRONAT MEDIALNY:  skipol.pl, www.wisla.pl, www.jonidlo.pl 

SPONSORZY:  FTUH  WISŁA TRAVEL, Wypożyczalnia Jonidło, Sklep Polysport 

CEL IMPREZY: Popularyzacja narciarstwa biegowego w formie narto i łyżworolek, propagowanie 

zdrowego stylu życia, uatrakcyjnienie oferty kulturalno – sportowej na terenie kompleksu sportowego 

Wisła „Jonidło”. 

ZGŁOSZENIA: Zgłoszenie imienne z podaniem rocznika należy wysłać na adres e-mail:  biuro@wisla-

travel.pl do dnia 29.04.2017r. lub w biurze zawodów w dniu 02.05.2017r w godzinach 14.00 -14.30. 

UCZESTNICTWO: prawo startu posiadają: 

-dzieci i młodzież szkół podstawowych, gimnazjalnych i średnich (za pisemną zgodą rodziców), 
-dorośli na własną odpowiedzialność, (bez licencji PZN) 
-obowiązuje styl dowolny (FT). 
-zawodnicy w kategoriach Open mogą startować wyłącznie na nartorolkach z gumowymi kołami. 
 

KONKURENCJE: 

Dzieci i młodzież szkolna 

• Przedszkolaki     rocznik 2012- 2013                     200 m. na Góralkach 

 Dziewczyny  rocznik 2009 - 2011   400 m. (1/2 okrążenia) 

 Chłopcy  rocznik 2009-  2011   400 m. (1/2 okrążenia) 

 Dziewczyny  rocznik 2006-2008      800 m.(jedno okrążenie łyżworolki) 

 Chłopcy  rocznik 2006-2008  800 m. (jedno okrążenie łyżworolki) 

 Dziewczyny  rocznik  2003 - 2005  800m. (jedno okrążenie łyżworolki) 

 Chłopcy  rocznik 2003-2005  800m. (jedno okrążenie łyżworolki) 

 Dziewczyny  rocznik 2000 - 2002  800m. (jedno okrążenie łyżworolki) 

 Chłopcy  rocznik 2000-2002  800m. (jedno okrążenia łyżworolki) 
Dorośli 

 Kobiety OPEN    1600m. (dwa okrążenia nartorolki dowolnego typu) 

 Mężczyźni OPEN   1600m. (dwa okrążenia nartorolki dowolnego typu) 

 

 

NAGRODY: 

medale, nagrody i dyplomy indywidualne dla pierwszych trzech zawodników we wszystkich kategoriach 

wiekowych. Puchary za zajęcie 1 miejsca wg kategorii wiekowych. 

 

http://www.wisla.pl/
mailto:biuro@jonidlo.pl


 

 

SPRAWY ORGANIZACYJNE: 

 02.05.2017r.  Godz. 14.30 Zamknięcie list startowych, ułożenie kolejności konkurencji. 

 Godz. 14.45 Odprawa Techniczna, wydawanie numerów startowych 

 godz. 15.00 Start do pierwszej konkurencji. 

 Godz. 16.30 Planowana godzina zakończenia zawodów. 

OPŁATA STARTOWA: 25zł /os. – (opłata zawiera: ciepły posiłek, napój, owoce, słodki poczęstunek.) 

Zawodnicy startują na własnym sprzęcie, na miejscu istnieje możliwość wypożyczenia sprzętu 

nartorolkowego i rolkowego-. Przewidujemy super nagrody-. 

Zawodnicy ubezpieczają się we własnym zakresie. 


