REGULAMIN
XVII ZAWODÓW W NARCIARSTWIE BIEGOWYM O MEMORIAŁ STASZKA BODZKA
CEL ZAWODÓW:
 Popularyzacja narciarstwa biegowego
 Promocja szlaków narciarstwa biegowego istniejących na terenie Gminy Lubawka
II. ORGANIZATORZY:
I.






Gmina Lubawka, Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Lubawce,
Międzyszkolny Uczniowski Klub Narciarski „Pod Stróżą” w Miszkowicach,
Powiat Kamienna Góra,
Impreza jest dofinansowana ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.

III. TERMIN I MIEJSCE:
24 luty 2018 r., od godz. 1100 /sobota/ stadion w Opawie /gmina Lubawka/
Trasy rezerwowe /Niedamirów – Lasocki Grzbiet/
IV. PROGRAM ZAWODÓW: start od godz. 1100 według następującej kolejności:
 0,1 km, dziewczęta – chłopcy rocznik 2011 i młodsi/-sze
 1 km, dziewczęta – chłopcy
rocznik 2010-2008
 2 km, dziewczęta – chłopcy
rocznik 2007-2006
 3 km, dziewczęta – chłopcy
rocznik 2005-2004
 5 km, dziewczęta – chłopcy
rocznik 2003-2002
 BIEG GŁÓWNY – 9 km (2 x 4,5 km) rocznik 2001 i starsi/-sze
Bieg zostanie przeprowadzony stylem dowolnym, ze startu wspólnego.
V. WARUNKI UCZESTNICTWA:
 Prawo startu mają osoby zrzeszone i niezrzeszone w klubach sportowych (osoby niepełnoletnie za zgodą rodziców
lub prawnych opiekunów – odpowiedni formularz załączono do regulaminu), które zostały zgłoszone do biegu,
uiściły opłatę startową i otrzymały numer startowy.
 Opłata startowa obowiązuje tylko w biegu głównym i wynosi: 10,- zł /słownie: dziesięć złotych/ - wpłata przy
odbiorze numeru startowego przed startem.
 Imienne zgłoszenia zawodników z podaniem roku ich urodzenia, przynależności klubowej lub szkolnej,
miejscowości prosimy nadsyłać do dnia 23.02.2018 r., do godz. 1300 na adres:

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury, ul. Przyjaciół Żołnierza 6a, 58-420 Lubawka
tel. / fax. (075) 74 11 369, e-mail: kontakt@kultura.lubawka.eu



Osoby startujące w biegu głównym proszone są o wypełnienie formularza zgłoszeniowego (wzór w załączeniu),
który należy mieć wypełniony ze sobą i zdać przy odbiorze numeru startowego w Biurze Zawodów w dniu startu.
Zgłoszenia do biegu przyjmowane będą również w dniu startu do godz. 10 30.

VI. KLASYFIKACJA I NAGRODY
 W poszczególnych kategoriach przewidziano nagrody rzeczowe i dyplomy, osobno dla kobiet i mężczyzn,
 Prowadzona będzie również klasyfikacja rodzinna (w skład rodziny musi wchodzić przynajmniej jeden z rodziców
oraz dziecko). Zwycięzcy w tej klasyfikacji otrzymają nagrodę i dyplomy,
 W klasyfikacji rodzinnej punkty przyznawane będą rodzicom za miejsce zajęte w kategorii open, a punkty dla
dziecka za miejsce zajęte w swojej kategorii wiekowej,
 W przypadku gdy w biegu startuje dwoje rodziców, lub więcej niż jedno dziecko, wówczas w klasyfikacji rodzinnej
pod uwagę brane będą wyniki tych członków rodziny, którzy uzyskali lepszy wynik punktowy.
VII. INFORMACJE DODATKOWE
 Zawodnicy biorący udział w zawodach muszą posiadać ważne badania lekarskie zezwalające na start w imprezie
oraz ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków.
 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne zaistniałe nieszczęśliwe wypadki podczas trwania
imprezy oraz zastrzega sobie prawo zmiany programu zawodów.
 Uczestnicy biorą udział w biegu na własną odpowiedzialność.
 Uczestnicy wszystkich biegów otrzymają gorący posiłek i herbatę.
 Kwestie sporne rozstrzygają organizatorzy zawodów w porozumieniu z sędzią głównym, bez prawa odwołania.

POZWOLENIE RODZICÓW/OPIEKUNÓW
na start osoby niepełnoletniej (dziecka)

........................................................................................................................

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
dla startujących w biegu głównym

1. Imię: ……………………………………………………………………….…………..

imię, nazwisko rodzica lub opiekuna prawnego

2. Nazwisko: …………………………………………………….………………..…..
........................................................................................................................

3. Data urodzenia: ………………………………………………………………..
........................................................................................................................
adres zamieszkania

4. Adres do korespondencji:
…………………………………………..…………………………………..…………….

Niniejszym wyrażam zgodę na start
…………………………………………….……………………………………………..……….
imię i nazwisko osoby niepełnoletniej (dziecka)

w zawodach sportowych pn.: „XVII Zawody w Narciarstwie
Biegowym o Memoriał Staszka Bodzka”, organizowanych
w dniu 24.02.2018 r., zgodnie z regulaminem zawodów.
Oświadczam, iż zapoznałam/-em się z postanowieniami
regulaminu zawodów oraz warunkami uczestnictwa w tej
imprezie.
Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich
danych osobowych zawartych powyżej dla potrzeb
niezbędnych do realizacji procesu zgłoszenia do
uczestnictwa w zawodach (zgodnie z ustawą z dnia 29
sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych).

……………………………………………………………..………………..…………….

5. Adres e-mail: …………………………………………..……………………..…
6. Miejscowość / Klub: ………………….……………………..………..…….
Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich
danych osobowych zawartych powyżej dla potrzeb
niezbędnych do realizacji procesu zgłoszenia do
uczestnictwa w zawodach (zgodnie z ustawą z dnia 29
sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych).

...................................
data i czytelny podpis zawodnika

...................................
data i czytelny podpis rodzica / opiekuna

Numer startowy: …………………………………………………………….

