
  

 

  

 

 

 

 

Narodowy Program Rozwoju Skoków Narciarskich „Szukamy Następców 

Mistrza” – LOTOS CUP 2016 w Skokach Narciarskich i Kombinacji Norweskiej  

– Program Zawodów 

 

Edycja 1.  

28-30.12.2015 Szczyrk Skalite 

 

27.12.2015, niedziela 

• 14:00 – 15:45 trening wolny  

• 16:00 – odprawa Kierowników Drużyn na Skoczni Skalite  

 

28.12.2015, poniedziałek 

• 12:00 – seria próbna skoków otwartych HS-44, po niej serie konkursowe Junior E, 

Młodziczki. Po drugiej serii konkursowej odbędzie się ceremonia dekoracji zawodników 

startujących na HS-44 

• 14:00 – seria próbna skoków otwartych HS-77, po niej serie konkursowe Junior D, C, 

Juniorki. Po drugiej serii konkursowej odbędzie się ceremonia dekoracji zawodników 

startujących na HS-77 

• 16:00 – seria próbna skoków otwartych HS-106, po niej serie konkursowe Junior B, Junior A, 

Senior. Po drugiej serii konkursowej odbędzie się ceremonia dekoracji zawodników 

startujących na HS-106 

 

29.12.2015, wtorek 

• 09:00 – seria próbna skoków otwartych HS-44, po niej serie konkursowe Junior E, 

Młodziczki, po nich seria skoków do kombinacji norweskiej Junior E. Po serii skoków do 

kombinacji norweskiej odbędzie się ceremonia dekoracji zawodników startujących na HS-44 



  

 

  

 

 

 

 

• 11:00 – seria próbna skoków otwartych HS-77, po niej serie konkursowe Junior D, C, 

Juniorki, po nich seria skoków do kombinacji norweskiej Junior D, Junior C. Po serii skoków 

do kombinacji norweskiej odbędzie się ceremonia dekoracji zawodników startujących na 

HS-77 

• 13:00 – seria próbna skoków otwartych HS-106, po niej serie konkursowe Junior B, Junior A, 

Senior, po nich seria skoków do kombinacji norweskiej Junior B, Junior A, Senior. Po serii 

skoków do kombinacji norweskiej odbędzie się ceremonia dekoracji zawodników 

startujących na HS-106 

 

30.12.2015, środa 

Bieg do kombinacji norweskiej – trasy biegowe Istebna-Kubalonka 

• 10:00 – Junior E: 2500 m 

• 10:30 – Junior C, D: 5000 m 

• 11:00 – Junior B: 7500 m 

• 11:30 – Junior A, Senior: 10 000 M 

Po zakończeniu zawodów odbędzie się ceremonia dekoracji zawodników. 

 

 

 

Edycja 2.  

8-10.01.2016 Szczyrk Skalite 

 

07.01.2016, czwartek 

• 14:00 – 15:45 trening wolny  

• 16:00 – odprawa Kierowników Drużyn na Skoczni Skalite  

 

08.01.2016, piątek 



  

 

  

 

 

 

 

• 12:00 – seria próbna skoków otwartych HS-44, po niej serie konkursowe Junior E, 

Młodziczki. Po drugiej serii konkursowej odbędzie się ceremonia dekoracji zawodników 

startujących na HS-44 

• 14:00 – seria próbna skoków otwartych HS-77, po niej serie konkursowe Junior D, C, 

Juniorki. Po drugiej serii konkursowej odbędzie się ceremonia dekoracji zawodników 

startujących na HS-77 

• 16:00 – seria próbna skoków otwartych HS-106, po niej serie konkursowe Junior B, Junior A, 

Senior. Po drugiej serii konkursowej odbędzie się ceremonia dekoracji zawodników 

startujących na HS-106 

 

09.01.2016, sobota 

• 09:00 – seria próbna skoków otwartych HS-44, po niej serie konkursowe Junior E, 

Młodziczki, po nich seria skoków do kombinacji norweskiej Junior E. Po serii skoków do 

kombinacji norweskiej odbędzie się ceremonia dekoracji zawodników startujących na HS-44 

• 11:00 – seria próbna skoków otwartych HS-77, po niej serie konkursowe Junior D, C, 

Juniorki, po nich seria skoków do kombinacji norweskiej Junior D, Junior C. Po serii skoków 

do kombinacji norweskiej odbędzie się ceremonia dekoracji zawodników startujących na 

HS-77 

• 13:00 – seria próbna skoków otwartych HS-106, po niej serie konkursowe Junior B, Junior A, 

Senior, po nich seria skoków do kombinacji norweskiej Junior B, Junior A, Senior. Po serii 

skoków do kombinacji norweskiej odbędzie się ceremonia dekoracji zawodników 

startujących na HS-106  

 

10.01.2016, niedziela 

Bieg do kombinacji norweskiej – trasy biegowe Istebna-Kubalonka 

• 10:00 – Junior E: 2500 m 

• 10:30 – Junior C, D: 5000 m 

• 11:00 – Junior B: 7500 m 

• 11:30 – Junior A, Senior: 10 000 M 



  

 

  

 

 

 

 

Po zakończeniu zawodów odbędzie się ceremonia dekoracji zawodników. 

 

 

 

Edycja 3.  

26-28.01.2016 Szczyrk Skalite 

 

25.01.2016, poniedziałek 

• 14:00 – 15:45 trening wolny  

• 16:00 – odprawa Kierowników Drużyn na Skoczni Skalite  

 

26.01.2016, wtorek 

• 12:00 – seria próbna skoków otwartych HS-44, po niej serie konkursowe Junior E, 

Młodziczki. Po drugiej serii konkursowej odbędzie się ceremonia dekoracji zawodników 

startujących na HS-44 

• 14:00 – seria próbna skoków otwartych HS-77, po niej serie konkursowe Junior D, C, 

Juniorki. Po drugiej serii konkursowej odbędzie się ceremonia dekoracji zawodników 

startujących na HS-77 

• 16:00 – seria próbna skoków otwartych HS-106, po niej serie konkursowe Junior B, Junior A, 

Senior. Po drugiej serii konkursowej odbędzie się ceremonia dekoracji zawodników 

startujących na HS-106 

 

27.01.2016, środa 

• 09:00 – seria próbna skoków otwartych HS-44, po niej serie konkursowe Junior E, 

Młodziczki, po nich seria skoków do kombinacji norweskiej Junior E. Po drugiej serii 

konkursowej odbędzie się ceremonia dekoracji zawodników startujących na HS-44 



  

 

  

 

 

 

 

• 11:00 – seria próbna skoków otwartych HS-77, po niej serie konkursowe Junior D, C, 

Juniorki, po nich seria skoków do kombinacji norweskiej Junior D, Junior C. Po drugiej serii 

konkursowej odbędzie się ceremonia dekoracji zawodników startujących na HS-77 

• 13:00 – seria próbna skoków otwartych HS-106, po niej serie konkursowe Junior B, Junior A, 

Senior, po nich seria skoków do kombinacji norweskiej Junior B, Junior A, Senior. Po serii 

skoków do kombinacji norweskiej odbędzie się ceremonia dekoracji zawodników 

startujących na HS-106  

 

28.01.2016, czwartek 

Bieg do kombinacji norweskiej – trasy biegowe Istebna-Kubalonka 

• 10:00 – Junior E: 2500 m 

• 10:30 – Junior C, D: 5000 m 

• 11:00 – Junior B: 7500 m 

• 11:30 – Junior A, Senior: 10 000 M 

Po zakończeniu zawodów odbędzie się ceremonia dekoracji zawodników. 

 

 

Edycja 4.  

5-7.02.2016 Szczyrk Skalite 

 

04.02.2016, czwartek 

• 14:00 – 15:45 trening wolny  

• 16:00 – odprawa Kierowników Drużyn na Skoczni Skalite  

 

05.02.2016, piątek 

• 12:00 – seria próbna skoków otwartych HS-44, po niej serie konkursowe Junior E, 

Młodziczki. Po drugiej serii konkursowej odbędzie się ceremonia dekoracji zawodników 

startujących na HS-44 



  

 

  

 

 

 

 

• 14:00 – seria próbna skoków otwartych HS-77, po niej serie konkursowe Junior D, C, 

Juniorki. Po drugiej serii konkursowej odbędzie się ceremonia dekoracji zawodników 

startujących na HS-77 

• 16:00 – seria próbna skoków otwartych HS-106, po niej serie konkursowe Junior B, Junior A, 

Senior. Po drugiej serii konkursowej odbędzie się ceremonia dekoracji zawodników 

startujących na HS-106 

 

06.02.2016, sobota 

• 09:00 – seria próbna skoków otwartych HS-44, po niej serie konkursowe Junior E, 

Młodziczki, po nich seria skoków do kombinacji norweskiej Junior E. Po serii skoków do 

kombinacji norweskiej odbędzie się ceremonia dekoracji zawodników startujących na HS-44 

• 11:00 – seria próbna skoków otwartych HS-77, po niej serie konkursowe Junior D, C, 

Juniorki, po nich seria skoków do kombinacji norweskiej Junior D, Junior C. Po serii skoków 

do kombinacji norweskiej odbędzie się ceremonia dekoracji zawodników startujących na 

HS-77 

• 13:00 – seria próbna skoków otwartych HS-106, po niej serie konkursowe Junior B, Junior A, 

Senior, po nich seria skoków do kombinacji norweskiej Junior B, Junior A, Senior. Po serii 

skoków do kombinacji norweskiej odbędzie się ceremonia dekoracji zawodników 

startujących na HS-106 

07.02.2016, niedziela 

Bieg do kombinacji norweskiej – trasy biegowe Istebna-Kubalonka 

• 10:00 – Junior E: 2500 m 

• 10:30 – Junior C, D: 5000 m 

• 11:00 – Junior B: 7500 m 

• 11:30 – Junior A, Senior: 10 000 M 

 

Po zakończeniu zawodów odbędzie się ceremonia dekoracji zawodników. 


