REGULAMIN
XV
VI ZAWO
ODÓW W NARCIAR
N
RSTWIE B
BIEGOWY
YM O MEMORIAŁ STASZKA
A BODZK
KA
I.

CEL ZAWOD
DÓW:
 Popularyzzacja narciarsstwa biegow
wego
t
Gmin
ny Lubawka
 Promocja szlaków narrciarstwa biegowego istn iejących na terenie
O
TORZY:
II. ORGANIZAT





Gmina Lubawka, Miejssko-Gminny Ośrodek Ku
ultury w Luba
awce,
owski Klub Narciarski „Po
od Stróżą” w Miszkowicac
ch,
Międzyszkkolny Ucznio
Powiat Ka
amienna Górra,
Impreza je
est dofinanso
owana ze śro
odków Urzęd
du Marszałko
owskiego Wo
ojewództwa D
Dolnośląskie
ego.

III. TERMIN I MIEJSCE:
11 luty 20
017 r., od godz.
g
1100 //sobota/ sta
adion w Op
pawie /gmiina Lubawk
ka/
IV. PROGRAM ZA
AWODÓW: start od god
dz. 1100 wed
dług następu
ującej kolejn
ności:
 0,1 km, dzziewczęta – chłopcy
c
roc
cznik 2010 i młodsi/-sze
c
roc
cznik 2008-2
2009
 0,5 km, dzziewczęta – chłopcy
ewczęta – ch
hłopcy
roc
cznik 2006-2
2007
 1 km, dzie
ewczęta – ch
hłopcy
roc
cznik 2004-2
2005
 2 km, dzie
ewczęta – ch
hłopcy
roc
cznik 2003
 3 km, dzie
ewczęta – ch
hłopcy
roc
cznik 2002-2
2001
 5 km, dzie
ÓWNY – 9 km (2 x 4,5 km
m) rocznik 20
000 i starsi/-sze
 BIEG GŁÓ
zeprowadzon
ny stylem do
owolnym, ze startu
s
wspólnnego.
Bieg zostanie prz
V. WA
ARUNKI UCZ
ZESTNICTW
WA:
 Prawo sta
artu mają osoby
o
zrzesz
zone i niezrrzeszone w klubach spo
ortowych (ossoby niepełnoletnie za zgodą
rodziców lub prawnych opiekunów
w – odpowied
dni formularz
z załączono do
d regulaminnu), które zostały zgłoszo
one do
biegu, uiściły opłatę sttartową i otrz
zymały nume
er startowy.
 Opłata startowa obow
wiązuje tylk
ko w biegu g
głównym i wynosi:
w
10,-- zł /słownie: dziesięć zło
otych/ - wpłatta przy
odbiorze n
numeru starttowego przed
d startem.
 Imienne zzgłoszenia zawodników
z
w z podanie
em roku ich
h urodzenia, przynależn
ności klubo
owej lub szk
kolnej,
miejscow
wości prosim
my nadsyłać
ć do dnia 10 .02.2017 r., do godz. 14
400 na adres::

Miejsko-G
Gminny Ośrrodek Kultu
ury, ul. Prz
zyjaciół Żołnierza 6a, 558-420 Lub
bawka
te
el. / fax. (075) 74 11 36
69, e-mail: memorial@
@sport.lubaawka.eu



Osoby sta
artujące w bie
egu głównym
m proszone ssą o wypełnie
enie formularza zgłoszenniowego (wzó
ór w załączeniu),
który należy mieć wyp
pełniony ze sobą i zdać p
przy odbiorze
e numeru startowego w B
Biurze Zawod
dów w dniu startu.
s
Zgłoszenia do biegu przyjmowane
będą równie
p
eż w dniu sta
artu do godz. 1030.

VI. KL
LASYFIKACJA I NAGRO
ODY
 W poszczzególnych kategoriach prz
zewidziano n
nagrody rzec
czowe i dyplo
omy, osobnoo dla kobiet i mężczyzn,
 Prowadzo
ona będzie ró
ównież klasy
yfikacja rodzi nna (w skład
d rodziny mu
usi wchodzić przynajmnie
ej jeden z rod
dziców
oraz dzieccko). Zwycięzzcy w tej klas
syfikacji otrzzymają nagro
odę i dyplomy
y,
 W klasyfikkacji rodzinn
nej punkty prrzyznawane będą rodzic
com za miejsce zajęte w kategorii open,
o
a punkkty dla
dziecka za
a miejsce za
ajęte w swoje
ej kategorii w
wiekowej,
 W przypad
dku gdy w biegu startuje dwoje rodzi ców, lub wię
ęcej niż jedno
o dziecko, wóówczas w kla
asyfikacji rod
dzinnej
pod uwagę brane będą wyniki tych
h członków ro
odziny, którz
zy uzyskali le
epszy wynik ppunktowy.
VII.. INFORMA
ACJE DODA
ATKOWE
 Zawodnicyy biorący udzział w zawod
dach muszą posiadać wa
ażne badania
a lekarskie zeezwalające na
n start w imprezie
oraz ubezzpieczenie od
d następstw nieszczęśliw
wych wypadków.
or nie ponossi odpowiedzialności za e
ewentualne zaistniałe
z
nieszczęśliwe w
wypadki podc
czas trwania
a
 Organizato
imprezy oraz zastrzega sobie praw
wo zmiany prrogramu zaw
wodów.
 Uczestniccy biorą udzia
ał w biegu na
a własną odp
powiedzialno
ość.
 Uczestniccy wszystkich
h biegów otrz
zymają gorąccy posiłek i herbatę.
h
 Kwestie sporne rozstrzzygają organ
nizatorzy zaw
wodów w porrozumieniu z sędzią głów
wnym, bez prrawa 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.: „XVI Zawody w Narciarstwie
Biegowym o Memoriał Staszka Bodzka”, organizowanych
w dniu 11.02.2017 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: …………………………………………………………….

