
Regulamin zawodów 

Bieg na nartorolkach stylem klasycznym „Klasyk w Lasówce”  

Cel: 

Propagowanie biegów na nartorolkach techniką klasyczną wśród amatorów oraz promocja 

turystyczno-rekreacyjnych walorów Lasówki. 

Termin i miejsce: 

Zawody odbędą się 22 lipca 2017 r. w Lasówce (woj. dolnośląskie, gm. Bystrzyca Kłodzka) 

Start biegu o godzinie 15:30. 

Organizatorzy: 

Sołectwo Lasówka i Gmina Bystrzyca Kłodzka 

Zakres współzawodnictwa sportowego: 

Zawody obejmują bieg masowy techniką klasyczną w kategorii OPEN mężczyzn i kobiet 

Uczestnicy:  

Osoby potrafiące poruszać się na nartorolkach do stylu klasycznego. 

Termin i miejsce zgłoszeń: 

Zgłoszenia on-line nadsyłać należy w terminie 10-21 lipca 2017r. za pośrednictwem formularza 

zgłoszeniowego na stronie www.lasowka.info. 

Zgłoszenia można też dokonać w dniu zawodów w godzinach 12:00-15:00 w biurze zawodów na 

Wiejskiej Polanie w Lasówce. 

Kontakt telefoniczny w sprawie zgłoszeń: Małgorzata Waliszka 609-958811. 

Zawodnicy startują na własną odpowiedzialność, osoby niepełnoletnie za pisemną zgodą rodziców 

lub prawnych opiekunów. Numery startowe będą wydawane w dniu zawodów w godzinach 12:00-

15:00 w biurze zawodów na Wiejskiej Polanie w Lasówce. 

 

Opłaty: 

Udział w zawodach jest bezpłatny. 

Sposób przeprowadzenie zawodów: 

Zawody przeprowadzone zostaną w formule otwartej. Bieg rozegrany zostanie techniką klasyczną. 

Stosowanie techniki łyżwowej na trasie jest zabronione i równoznaczne z dyskwalifikacją. Zawodnicy 

startują wyłącznie na nartorolkach do techniki klasycznej. Organizator nie zapewnia sprzętu. Każdy 

uczestnik zobowiązany jest do posiadania nartorolek do techniki klasycznej (kółka czarne 

maksymalna średnica 80mm), kasku, kijów, butów narciarskich. Dodatkowe ochraniacze nie są 

wymagane, jednak zaleca się ich zastosowanie.  Organizator nie ponosi odpowiedzialności za 

ewentualne wypadki lub pozostawiony sprzęt sportowy. Bez kasku zawodnik nie zostanie 

dopuszczony do startu. Osoby, które wystartują na nartorolkach nie spełniających powyższych norm 

zostaną nie podlegają klasyfikacji. Wynik nie zostanie ujęty w komunikacie końcowym. Start na 

łyżworolkach, wrotkach itp. jest niedozwolony. 



Trasa: 

Zawody rozegrane zostaną na odcinku drogi asfaltowej, wyłączonej z ruchu, na dystansie 8 km. 

Dodatkowo informacje dotyczące rywalizacji przekaże kierownik zawodów. Na pół godziny przed 

startem trasa będzie zamknięta dla zawodników. 

Nagrody i tytuły: 

Zwycięzcy otrzymają specjalny medal i dedykowane nagrody. Wszyscy pozostali uczestnicy, którzy 

ukończą bieg  otrzymają medal okolicznościowy i wezmą udział w losowaniu nagród. 

Ceremonia dekoracji zwycięzców i wręczenia nagród odbędzie się o godz. 17.30 na Wiejskiej Polanie 

w Lasówce. 

 


