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 KOMUNIKAT I
  

 XXI Warszawska Liga Narciarska
 III Eliminacja FINAŁ

1. Organizatorzy:

Warszawski Okręgowy Związek Narciarski
Warszawski Klub Narciarski
Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA  Szczęśliwice
Szkolny Związek Sportowy Warszawa

2. Miejsce i termin:

Zawody odbędą się w Warszawie na CSN Szczęśliwice w sobotę 19.11.2022
Oglądanie trasy o godz. 09:15, rozpoczęcie zawodów o godz. 10:00.

3. Uczestnictwo:
W zawodach mogą uczestniczyć zawodnicy i zawodniczki będący członkami klubów sportowych lub
stowarzyszeń kultury fizycznej, należących do właściwego związku sportowego, oraz niezrzeszeni.

4. Konkurencje:

Zawody zostaną przeprowadzone zgodnie z Regulaminem cyklu WLN i ewentualnymi zmianami
wprowadzonymi  komunikatami. Zawody zostaną rozegrane w konkurencjach:
- WLN III grupa 1-8 (od dzieci najmłodsze do młodzież policealna): SLALOM GIGANT
- WLN Finał grupa 1-2 (dzieci najmłodsze, dzieci młodsze): SLALOM GIGANT
- WLN Finał grupy 3-8 (od dzieci do młodzież policealna): KOMBI RACE

SLALOM GIGANT I  - jeden przejazd w ramach WLN III dla grup 1-8
SLALOM GIGANT II – jeden przejazd w ramach WLN Finał dla grupy 1-2
KOMBI RACE I - jeden przejazd w ramach WLN Finał dla grup 3-8

5. Klasyfikacja:

Zawodnicy będą klasyfikowani w 8 kategoriach wiekowych z podziałem na grupy kobiet i mężczyzn

http://www.wozn.org/
http://www.wkn.pl/
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L.P. Kategoria Rocznik

1 dzieci najmłodsze 2017 i młodsi

2 dzieci młodsze 2016 – 2015

3 dzieci 2014 – 2013

4 dzieci starsze 2012– 2011

5 młodzik 2010 – 2009

6 junior młodszy 2008 – 2007

7 junior 2006 – 2002

8 młodzież policealna 2001 i starsi

Zawody są zaliczane do łącznej klasyfikacji Warszawskiej Ligi Narciarskiej.

6. Zgłoszenia:

a) przyjmowane będą od czwartku 10.11.2022 godz.08.00 do wtorek  15.11.2022 do godz. 12:00

wyłącznie przez system rejestracyjny.

b) wtorek 15.11.2022 - weryfikacja zapisów i wpłat w godzinach 12:00-16:00. Losowanie godz. 17:00.

Listy startowe zostaną opublikowane w środę 16.11.2022 o godz. 12:00.

Od czwartku 17.11.2022  nie dokonujemy żadnych zmian w listach startowych.

c) warunkiem przyjęcia zgłoszenia jest dokonanie opłaty zgodnie z punktem 7 niniejszego komunikatu,

oraz prawidłowe zgloszenie zawodnika.

d) informacja o sposobie zgloszenia zawodników zostanie podana w komunikacie nr 2.

W zgłoszeniu należy podać: nazwisko i imię zawodnika, płeć, datę urodzenia, przynależność klubową
lub numer szkoły zawodnika wraz z jej adresem.
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7. Opłaty:

● 80 zł – grupy I – VIII za 1 dzień zawodów

● Opłata obejmuje koszt wyciągów.

Opłaty są płatne przelewem na konto WKN BANK PKO BP 88 1020 4900 0000 8502 3211 6236

z dopiskiem WLN III i Finał  419/2022 oraz imię i nazwisko startującego.

Potwierdzenie wpłaty należy dostarczyć do biura WKN albo przesłać e-mailem do wtorku 15.11.2022 do

godziny 14:00.

W przypadku braku potwierdzenia wpłaty do wtorku 15.11.2022 do godz. 14:00 zawodnik nie będzie

brał udziału w losowaniu numerów startowych. Zawodnik zapisany bez uiszczonej opłaty bedzie

usunięty z listy bez możliwości ponownego zapisu!

Biuro WKN:

Warszawa, ul. Drawska 22, tel. +22 824 09 56, tel: 604 144 024, e-mail: wkn@wkn.pl jest czynne od

poniedziałku do piątku w godzinach 10:00-16:00

Informacji prosimy szukać na:
www.wkn.pl
http://www.facebook.com/WarszawskiKlubNarciarski
oraz w biurze WKN.

mailto:wkn@wkn.pl
http://www.wkn.pl/
http://www.facebook.com/WarszawskiKlubNarciarski

