
Komunikat Organizacyjny 

1. Data i miejsce zawodów :11-13.06.2021 r.,84 -120 Władysławowo ul. Żeromskiego 

52, COS, Ośrodek Przygotowań Olimpijskich Cetniewo. 

2. Organizator, współorganizatorzy:      
▪ Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Spotu 

▪ Polski Związek Pięcioboju Nowoczesnego 

▪ Pomorski Okręgowy Związek Pięcioboju Nowoczesnego w Gdańsku 

▪ OPO ,,Cetniewo”  Władysławowo 

▪ Urząd Marszałka Województwa Pomorskiego 

▪ Pomorska Federacja Sportu 

▪ UKS ,,Gromik” Gdynia 

3. Zasady uczestnictwa:           
▪ Członkowie klubów zarejestrowanych w Polskim Związku Pięcioboju Nowoczesnego, 

posiadający licencje oraz ważne badania lekarskie na rok 2021 

▪ Trójbój Nowoczesny : roczniki 2006-2007  (15-14 lat), U16 

▪ Dwubój Nowoczesny : roczniki  2008- 2009 (13-12 lat), U14 

4. Zgłoszenie do zawodów: 
▪ Zgłoszenia proszę kierować w nieprzekraczalnym terminie do dnia 06.06.2021 poprzez 

wypełnienie formularza zgłoszenia ( pobierz – tutaj ) i odesłanie na 

adres pentathlonpl@gmail.com 

▪ Ostateczna korekta zgłoszeń do 09.06.2021 r. na adres e-mail: kontakt@pozpn.pl .  Po tym 

terminie nie będzie przyjmowana żadna korekta i zamiana zawodników oraz obowiązuje 

opłata startowa zgodnie ze zgłoszeniem 

▪ Dopuszcza się zgłoszenie zawodnika po obowiązującym terminie pod warunkiem uiszczenia 

opłaty startowej w wysokości 120,00 zł. 

5. Zasady finansowania: 
▪ koszty organizacyjne pokrywa organizator, koszty uczestnictwa pokrywają kluby, 

▪ opłata startowa wynosi : 20 zł dla zawodników startujących w konkurencji 2-bój, 30 zł – dla 

zawodników startujących w konkurencji 3- bój. 

▪ Opłata startowa płatna gotówką na konferencji technicznej lub przelewem na konto: Pomorski 

Okręgowy Związek Pięcioboju Nowoczesnego, nr 15 1160 2202 0000 0001 3959 9539 z 

dopiskiem startowe Mistrzostwa Polski. 

6. Klasyfikacja: 
▪ Indywidualnie, trójbój dziewcząt i chłopców, 

▪ Indywidualnie, dwubój dziewcząt i chłopców, 

▪ Trójbój sztafety mix, 

▪ Dwubój sztafety dziewcząt i chłopców, 

▪ Punktacja drużynowa 

7. Nagrody: 

    Za miejsca 1-3 medale, 1-6 dyplomy 

8. Zakwaterowanie i wyżywienie: 

    organizator nie pośredniczy w rezerwacji zakwaterowania i wyżywienia. 

9. Sprawy organizacyjne: 
▪ Zawody zostaną przeprowadzone zgodnie z regulaminem współzawodnictwa PZPNow na 

2021 r. 

http://www.pentathlon.org.pl/download/dokumenty/2021/Zgloszenia%20-%20MP%20JM%20U16U14%20Cetniewo%2011062021.xlsx
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W zawodach mogą brać udział juniorki młodsze i juniorzy młodsi zgodnie z zasadami 

podanymi w części ogólnej Regulaminu Współzawodnictwa Sportowego Młodzieży 

Uzdolnionej, a także na podstawie rankingu wyników w zawodach zgodnie z regulaminem PZ 

Pięcioboju Nowoczesnego, posiadający: 
▪ aktualną licencję PZPNow, 

▪ oficjalny dowód  tożsamości (dowód osobisty, paszport lub legitymacja szkolna), 

▪ być zarejestrowanym w Powszechnym Elektronicznym Systemie Ewidencji Ludności lub 

posiadać obywatelstwo innego państwa Unii Europejskiej i indywidualny i niepowtarzalny 

identyfikator we właściwym dla danego państwa rejestrze, 

▪ aktualne orzeczenie lekarskie o braku przeciwskazań do szkolenia i współzawodnictwa w 

pięcioboju nowoczesnym. 

▪ Do zawodów finałowych MP Jun Mł zostaną zakwalifikowani zawodnicy i zawodniczki 

spełniający powyższe warunki, którzy w roku 2021 są na listach rankingowych PZPNow (2-

bój now, 3-bój now, 3-bój now L&R)  

▪ Sztafety w trójboju nowoczesnym – sztafety 2-osobowe MIX mieszane: 1 zawodniczka i 1 

zawodnik reprezentujących to samo województwo. Dopuszcza się sztafety złożone z 

zawodników różnych województw, które mogą być złożone z zawodników niemających 

partnerów z tego samego województwa. Sztafety są utworzone poprzez losowanie 

nadzorowane przez sędziego głównego. Dopuszcza się tylko zawodników, którzy 

wystartowali w zawodach indywidualnych w MP Jun Mł. 

▪ Sztafety (w dwuboju nowoczesnym) – sztafety 2 –osobowe zawodniczek, zawodników 

reprezentujących to samo województwo.    

▪ Dopuszcza się sztafety złożone z zawodników różnych województw, które mogą być złożone 

z zawodników niemających partnerów z tego samego województwa. Sztafety są utworzone 

poprzez losowanie nadzorowane przez sędziego głównego. Dopuszcza się tylko zawodników, 

którzy wystartowali w zawodach indywidualnych w OOM/MP Jun Mł. 

▪ We wszystkich zawodach krajowych w kategorii U16 zawodnik/czka musi mieć koszulkę z 

wyraźnie widocznym nazwiskiem, profesjonalnie wykonanym (nadrukiem lub wyszywaniem) 

umiejscowionym na plecach u góry, poniżej którego znajduje się kod NF (dla Polski – POL) 

lub kod/nazwa województwa (np. Mazowieckie lub MAZ) lub nazwa klubu (np. UKS Gromik 

Gdynia), w rozmiarze liter od 7 do 12 cm, w kolorze kontrastującym z kolorem koszulki. W 

rywalizacji sztafet dopuszczalny jest start zawodnika w swojej koszulce klubowej. 

▪ Szczegółowy program zawodów zostanie podany po zakończeniu zgłoszeń. 

▪ Telefon kontaktowy z organizatorem – 500183643 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10. Przewidywany program zawodów: 

Piątek 11.06.2021 r. 

20:00 – Konferencja Techniczna, sala konferencyjna OPO Cetniewo. 

Sobota 12.06.2021 r. wyścigi indywidualne 

Godz. 9:00. – Strzelanie – 3 bój, OPO Cetniewo 

Godz. 11:00  –  Pływanie – 2 bój,  OPO Cetniewo, 

Godz. 13:00  –  Pływanie – 3 bój, OPO Cetniewo 

Godz. 16:00 –  Bieg – 2 bój, OPO Cetniewo, 

Godz. 16:45 –  Bieg – 3 bój, OPO Cetniewo, 

Niedziela 13.06.2021 r. – wyścigi sztafet 

Godz. 9:00  – Strzelanie sztafety – 3 bój mix, 

Godz. 9:40  –  Pływanie sztafety – 2 bój, 

Godz. 10:15  –  Pływanie sztafety – 3 bój mix 

Bieg – OPO Cetniewo, stadion la., bieżnia tartanowa 400 m.      

 Godz. 12:00  –  Bieg 2-bój, 

Godz. 12:30 –  Bieg 3-bój.            

Uroczyste zakończenie zawodów, 20 minut po zakończeniu ostatniego biegu 3 –

boju. 

Do zobaczenia w Władysławowie – Organizator 
 


