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1. Organizatorzy 

Urząd Miejski w Supraślu, Zespół Szkół Sportowych w Supraślu 

oraz Polski Związek Narciarski. 

1.1 Współorganizatorzy 

Centrum Kultury i Rekreacji w Supraślu, Komunalny Zakład Budżetowy w Supraślu, 

Powiatowy Ośrodek Sportu i Rekreacji „Bukowisko” w Supraślu. 

2. Cel zawodów 

Integracja różnych środowisk wokół pozytywnych wartości, tj. kulturalna zabawa, 

współzawodnictwo sportowe, zdrowy styl życia (akcja antyalkoholowa oraz 

antynarkotykowa). Popularyzacja biegów narciarskich wśród amatorów. Upowszechnianie 

aktywnego wypoczynku na nartach. Promocja walorów turystycznych Gminy Supraśl, 

w tym Puszczy Knyszyńskiej. 

3. Termin i miejsce 

Zawody odbędą się 26.02.2012 (niedziela) w Supraślu na trasach biegowych 

Uroczyska „Glinki”, zaś fragmenty ul. Krasny Las, ul. Piaskowej oraz 

ul. Józefa Piłsudskiego będą pełniły funkcję zaplecza (parking, przestrzeń, wyjazd 

ambulansu). 

W szczególnych wypadkach (warunki pogodowe) zmiana terminu/odwołanie 

imprezy ogłoszone będzie na 3 dni przed zawodami na stronach www.biegi.pzn.pl, 

www.suprasl.pl oraz podane do wiadomości wszystkim zarejestrowanym. 
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4. Uczestnictwo 

Impreza skierowana jest do osób amatorsko biegających na nartach. Zaznacza się 

brak ograniczeń wiekowych. Jedynym ograniczeniem w klasyfikacji MPA wśród 

zawodników pełnoletnich (ukończone 18 lat) jest obostrzenie, iż w ostatnich 3 latach nie 

byli czynnymi zawodnikami, tj. nie posiadali licencji PZN. Rozwijając wyżej opisane 

zasady – licencja PZN nie jest przeszkodą w uczestnictwie czy ewentualnej późniejszej 

dekoracji; jedyną sankcją jest niemożność klasyfikacji w MPA.  

Każdy zawodnik musi posiadać ważne badania lekarskie. Zaleca się dokonanie 

odpowiednich ubezpieczeń we własnym zakresie. 

4.1 Zawodnicy 

Zawody Powszechne organizowane są dla przyjemności zawodników biorących 

w nich udział. Zawody te dają możliwość wykazania się całym wachlarzem zdolności 

i doświadczenia uczestników. Istotne jest wykazanie się przygotowaniem sportowym, ale 

przede wszystkim uprzejmością. Zawodnik zachowujący się nie sportowo lub postępujący 

wbrew przepisom może zostać zdyskwalifikowany przez Jury. 

4.2 Podstawowe zasady współzawodnictwa 

Podczas zawodów powszechnych zawodnicy muszą: 

- przestrzegać przepisów Narciarskiego Regulaminu Sportowego PZN, 

a szczególnie: 

- biec od startu do mety wzdłuż wyznaczonej trasy i przejść przez wszystkie punkty 

kontrolne, 

- pokonać całą trasę na nartach, nie korzystając z obcej pomocy – ukończyć ją 

o własnych siłach, 

- nie utrudniać biegu i nie przeszkadzać innym zawodnikom, 

- nie utrudniać wyprzedzania zawodnikom szybszym, 

- zawodnicy słabsi powinni zajmować prawa stronę trasy ,zawodnicy szybsi jej lewą 

stronę. 
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5. Sposób rozgrywania 

SupraSKI Festiwal – odbędzie się w trzech częściach, tj. połączonych w czasie 

i miejscu turach. Ich odrębność odznaczać się będzie tylko na polu kategorii wiekowych i 

dystansów. 

Zawody rozegrane zostaną w kilku biegach, stylem dowolnym (F) ze startu 

wspólnego tj. zawodnicy w danym biegu zostaną ustawieni na polanie startowej w jednym 

bądź kilku rzędach, a starter (np. wystrzałem z pistoletu) rozpocznie bieg. 

Klasyfikacja zawodników odbędzie się na podstawie poszczególnych kategorii 

wiekowych, których przewidziano 13. Klasyfikacje odbędą się oddzielnie dla kobiet i dla 

mężczyzn. Przewidziany jest bieg główny. 

5.1 Tura I - Narciarski Pierwszy Krok 

- gdzie biorą udział osoby w wieku wczesnoszkolnym i przedszkolnym 

Grupa 1. rocznik 2008 i młodsi 

Grupa 2. rocznik 2007-2006 

Grupa 3. rocznik 2005-2002 (1-3 klasa podstawowa) 

 

5.2 Tura II - Puchar Dyrektora Zespołu Szkół Sportowych w Supraślu 

- gdzie biorą udział osoby niepełnoletnie według kategorii wiekowych i na 

dystansach przewidzianych przez PZN na sezon 2011/2012 

Grupa 4. Junior E rocznik 2001-2000 (4-5 klasa podstawowa) K 2km, M 2km 

Grupa 5. Junior D rocznik 1999-1998 (6 klasa podstawowa - 1 klasa gimnazjalna) 

K 3km, M 3km 

Grupa 6. Junior C rocznik 1997-1996 (2-3 klasa gimnazjalna) K 5km, M 5km 

Grupa 7. Junior B rocznik 1995-1994 (ur. po 26.02) K 5km, M 10km 
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5.3 Tura III - Mistrzostwa Polski Amatorów  

– gdzie biorą udział osoby pełnoletnie (ukończone 18 lat). 

Przewidziany jest bieg główny na dystansach 5km (kobiety) oraz 10km (mężczyźni). 

Zawodnicy we wszystkich poniższych kategoriach wiekowych wystartują w biegu 

głównym. Ze względu na zbieżność dystansów istnieje możliwość wystartowania w biegu 

głównym również zawodników kategorii wiekowej „Junior B” – o czym zadecyduje 

organizator do dnia startu, biorąc pod uwagę ilość zgłoszeń. 

Grupa 8. rocznik 1994-1982 (ur. przed 27.02) K 5km, M 10km 

Grupa 9. rocznik 1981-1972 K 5km, M 10km 

Grupa 10. rocznik 1971-1962 K 5km, M 10km 

Grupa 11. rocznik 1961-1952 K 5km, M 10km 

Grupa 12. rocznik 1951-1942 K 5km, M 10km 

Grupa 13. rocznik 1941 i starsi K 5km, M 10km 

 

 

6. Zgłoszenia 

Zgłoszenia do biegu osób indywidualnych (kluby sportowe oraz szkoły proszone są 

o kontakt) należy przesłać wyłącznie drogą elektroniczną do dnia 19.02.2012 (tj. niedziela) 

do północy, na przygotowanym druku – formularzu zgłoszeniowym, na adres e-mail: 

supraskifestiwal@gmail.com 

Formularz zgłoszeniowy oraz inne informacje dostępne są na stronie: 

www.suprasl.pl 
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7. Opłata startowa 

Przewidziana jest opłata startowa w wysokości 20zł, pobierana od osób urodzonych 

przed 27.02.1994. Zapewniony zostanie pakiet regeneracyjny.  

Opłaty należy dokonywać przelewem na konto: 

Miejsko Gminny Zarząd Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Supraślu 

Ul. Piłsudskiego 1 

94 8060 0004 0680 0941 2000 0010 

W tytule podając: nazwę biegu, nazwisko imię oraz datę urodzenia. 

Przykładowo: SUPRASKI FESTWIWAL, KOWALSKI JAN, 17.05.1988 

 

Każdy zawodnik w dniu zawodów winien okazać organizatorowi dokument 

tożsamości oraz dowód wpłaty. Należy zwrócić szczególną uwagę na poprawność danych 

podczas wnoszenia opłaty startowej. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za 

niepoprawnie wykonany przelew. 

8. Ogólna klasyfikacja Mistrzostw Polski Amatorów w biegach 

narciarskich 

Zasada punktacji 

1 miejsce = 100 pkt. 

2 miejsce = 80 pkt. 

3 miejsce = 60 pkt. 

4 miejsce = 50 pkt. 

5 miejsce = 45 pkt. 

6 miejsce = 40 pkt. 

7 miejsce = 36 pkt. 

8 miejsce = 32 pkt. 

9 miejsce = 29 pkt. 

10 miejsce = 26 pkt. 

11 miejsce = 24 pkt. 

12 miejsce = 22 pkt. 
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Poza imprezą SupraSKI Festiwal - do klasyfikacji generalnej MPA zaliczają się 

następujące biegi: 

- Bieg Hetmański 

- Bieszczadzki Bieg Lotników 

- 13 Memoriał Staszka Bodzka 

- I Mistrzostwa Polski Amatorów w sprintach 

- Salomon Nordic Sunday „Bieg Pucharowy” 

- Bieg Podhalański 

- Bieg Hubala 

 

Mistrzem Polski Amatorów zostanie zawodnik który zgromadzi największą ilość 

punktów we wszystkich w/w biegach. Punkty do klasyfikacji generalnej będą naliczane po 

każdej Edycji MPA i publikowana na stronie www.biegi.pzn.pl i www.skipol.pl. 

 

9. Istotne informacje 

Niniejszy regulamin ulegnie zmianom i zostanie uaktualniony. Informacja o wersji 

(wstępna, ostateczna) oraz dacie publikacji – każdorazowo znajdywać się będzie na 

pierwszej stronie regulaminu. 

 

Kontakt  

Za logistyczne przygotowanie biegu odpowiada koordynator projektu/zawodów: 

Piotr Ejsmont 

piotrejsmont0@gmail.com 

507 256 729 


