
 

    

   
 

 

KOMUNIKAT ZAWODÓW 

 I Ty Możesz Zostać Biathlonistą oraz IX Memoriał Łukasza Semeriaka w biathlonie letnim 

 (bieg przełajowy ze strzelaniem z broni laserowej dla szkół gimnazjalnych i podstawowych) 

 

Impreza rozgrywana w ramach programu upowszechniania biathlonu wśród dzieci i młodzieży 

„I Ty Możesz Zostać Biathlonistą”. Impreza współfinansowana przez Gminę Miejską Piechowice 

1. Termin: 10.06.2017 r. (sobota) 

2. Miejsce: Szkoła Podstawowa nr1 w Piechowicach, ul. Szkolna 6 

3. Organizator: UKS Krokus Piechowice, Polski Związek Biathlonu, Ministerstwo Sportu i Turystyki, Urząd 

Miasta Piechowice, SMS Szklarska Poręba. 

4. Uczestnictwo:  

a) Szkoły Podstawowe – roczniki: 2009-2008 ; 2007- 2006 ; 2005 -2004 

b) Szkoły Gimnazjalne – roczniki: 2003 -  2001 

c)  Warunkiem utworzenia kategorii jest udział co najmniej 3 zawodników 

5. Program zawodów:  

a) Szkoły Podstawowe – dystans 1km - 1,5 km dla dziewcząt i chłopców z dwoma strzelaniami w 

pozycji leżącej. 

b) Szkoły Gimnazjalne – dystans 2,5 km dla dziewcząt i chłopców z dwoma strzelaniami w pozycji 

leżącej. 

6. Program minutowy:  

▪ 9.15 - przyjazd ekip, 

▪ 9.30 - odprawa trenerów, 

▪ 10.00 – start. 

7. Regulamin:  

▪ Dwa strzelania z broni laserowej na odległość 10 metrów, łącznie 10 strzałów, za każdy niecelny 

strzał 30 sekund karnych; 

▪ Broń na stanowiskach wskazanych przez organizatora zabezpieczają nauczyciele-organizatorzy.  

▪ W klasyfikacji indywidualnej brany jest pod uwagę czas biegu plus ewentualne kary za niecelne 

strzały. Strzelanie dla gimnazjum z wolnej ręki, szkoły podstawowe z podpórki. 

8. Nagrody: 

▪ Medale – miejsca I – III 

▪ Dyplomy – miejsca I - VI 

9. Zgłoszenia imienne należy przesłać w terminie do 08.06.2017 godz. 13.00 - na adres organizatorów: 
e-mail: e.jedziniak@wp.pl 

 

 

 

 



 

    

   
 

 

10. Różne:  

▪ Przyjazd ekip na koszt własny;  

▪ Obowiązują aktualne badania lekarskie oraz imienne listy zgłoszeń podpisane; 

▪ Kwestie sporne rozstrzyga organizator; 

▪ Zawody zostaną przeprowadzone zgodnie z Regulaminem PZBiath; 

▪ Szczególną uwagę opiekunów zaleca się bezpieczeństwo w obchodzeniu z bronią; 

▪ Ponadto organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki powstałe na terenie obiektu; 

 

UWAGA: Zawody zostaną przeprowadzone bez względu na warunki atmosferyczne dnia 10.06.2017 

 

Ze sportowym pozdrowieniem 

Ewelina Jedziniak 

 


