
 

 

HARMONOGRAM XXII ZIMOWYCH IGRZYSK SZKÓŁ NIEPUBLICZNYCH 

Poniedziałek, 27.02.2017 r. 
17.00- 20.00 wydawanie numerów startowych w Zespole Społecznych Szkół Ogólnokształcących STO, ul. Kasprusie 
35 a, I piętro 

Wtorek, 28.02.2017 r.- łyżwiarstwo 
Miejsce: Tor lodowy COS w Zakopanem 
 9.00 – start grupy IV (liceum) i grupy III (gimnazjum)- 1 okrążenia ( 400 m) 
10.30 – start grupy II (klasy IV-VI) – 300 m 

Ok. 12.30 – start grupy I (klasy I-III) – 200 m 

Środa, 01.03.2017 r.- narciarstwo biegowe 
Miejsce: Stacja Narciarska Suche 
  9.00 – start grupy IV (liceum)- dystans ok. 2 km i grupy III (gimnazjum)- dystans ok. 1,5 km 
10.30 – start grupy II (klasy IV-VI)- dystans ok. 1km  

Ok. 12.00 – start grupy I (klasy I-III) – dystans ok. 0,5 km 

Zawodnicy startujący w narciarstwie biegowym otrzymają jednorazowy karnet na wyjazd wyciągiem na górę. 
Karnety będą wydawane wraz z numerami startowymi. 

W tym dniu każdemu uczestnikowi Igrzyska przysługuje dwugodzinny karnet na wyciąg. Karnety będą wydawane 
opiekunom szkół przez menadżera stacji. 

Czwartek, 02.03.2017 r.- narciarstwo zjazdowe 
Miejsce: Stacja Narciarska Suche 
9.00 – start grupy IV (liceum) i grupy III (gimnazjum) 
9.00 – start grupy I (klasy I-III)  
Ok. 11.00 – start grupy II (klasy IV-VI) 

13.00 – „Belferiada” 

15.00 – wręczenie medali i dyplomów z zawodów w łyżwiarstwie i narciarstwie biegowym  

W tym dniu każdemu uczestnikowi Igrzyska przysługuje czterogodzinny karnet na wyciąg (należy wliczyć w ten czas 
wyjazd w trakcie zawodów ). Karnety będą wydawane opiekunom szkół przez menadżera stacji. 

Piątek, 03.03.2016 r.- snowboard 
Miejsce: Stacja Narciarska Suche 
9.00 – start grupy IV (liceum) i grupy III (gimnazjum) 
9.00 – start grupy I (klasy I-III)  
Ok. 10.30 – start grupy II (klasy IV-VI) 

15.00 – wręczenie medali i dyplomów z zawodów w narciarstwie zjazdowym i snowboardzie  

Ok. 15.30 -  uroczystość zakończenia Igrzysk 

W tym dniu każdemu uczestnikowi Igrzyska przysługuje czterogodzinny karnet na wyciąg ( należy wliczyć w ten czas 
wyjazd w trakcie zawodów ). Karnety będą wydawane opiekunom szkół przez menadżera stacji. 

 

ZGODNIE Z REGULAMINEM ZAWODÓW Z POWODU NIESPRZYJAJĄCYCH WARUNKÓW ATMOSFERYCZNYCH MIEJSCE 
I GODZINA ZAWODÓW MOGĄ ULEC ZMIANIE. 


