MIĘDZYNARODOWY MARSZ NORDIC WALKING

ORGANIZATOR:
Gmina Jejkowice, ZSP Jejkowice
DATA I MIEJSCE ZAWODÓW:
Sala sportowa przy ZSP w Jejkowicach 27.04.2019 r. (sobota), godz. 12:00
TRASA:
Start – ul. Leśna (za przejazdem kolejowym), ścieżki leśne, z powrotem do miejsca startu,
dalej za koleją, pod mostem na ul. Mostowej, ul. Przed Koleją, do mety na ul. Szkolnej
(parking przedszkola ZSP w Jejkowicach)
DYSTANS:
ok. 4,7 km
PROGRAM IMPREZY:
Biuro zawodów (sala sportowa ZSP) czynne 10:30-11:30.
Godzina 12:00 start marszu
30 min po przybyciu ostatniego zawodnika odbędzie się dekoracja zwycięzców.
KLASYFIKACJA:
Kategoria SP: dziewczyny i chłopcy – rocznik 2003 i młodsi
Kategoria Dorośli: Kobiety do 60 lat (rocznik 1959 i młodsze),
Mężczyźni do 60 lat (rocznik 1959 i młodsi)
Kategoria Seniorzy: Kobiety 60+ (rocznik 1958+), Mężczyźni 60+ (rocznik 1958+)
NAGRODY:
Zawodnicy otrzymają medal (pierwszych 150 osób), ciepły posiłek oraz wodę mineralną.
Nagrodzona zostanie także:
- najliczniejsza rodzina
- najmłodszy i najstarszy zawodnik

UCZESTNICTWO:
Zawody odbędą się bez względu na warunki atmosferyczne.
Organizator nie ubezpiecza uczestników marszu.
Wszyscy uczestnicy marszu biorą udział w zawodach na własne ryzyko, a organizator nie
ponosi odpowiedzialności za wypadki lub zdarzenia losowe zaistniałe podczas zawodów.
Warunkiem udziału w biegu jest przedstawienie aktualnego zaświadczenia lekarskiego
o braku przeciwwskazań do udziału w zawodach lub złożenie własnoręcznego podpisu pod
oświadczeniem o zdolności do udziału w w/w zawodach oraz przyjęciu pełnego ryzyka
i konsekwencji udziału na własną odpowiedzialność (podstawa prawna: Rozp. Ministra
Edukacji Narodowej z dnia 12.09.2001 Dz. U. Nr 101 poz. 1095) oraz odebranie numeru
startowego;
- osoby niepełnoletnie mają dodatkowo obowiązek przedstawienia pisemnej zgody rodziców
na udział w biegu;
- podpisanie zgłoszenia do zawodów i pobranie numeru startowego jest równoznaczne
z akceptacją regulaminu biegu oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie swoich danych
osobowych dla potrzeb wewnętrznych organizatora;
- wszyscy zawodnicy muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów. Podczas weryfikacji
zawodnicy muszą posiadać dowód osobisty, legitymację szkolną lub inny dowód
potwierdzający tożsamość.
Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość wcześniejszego zamknięcia listy startowej.
UWAGI:
- bieg odbędzie się przy ograniczonym ruchu ulicznym, uczestników obowiązuje
zachowanie szczególnej ostrożności,
- należy bezwzględnie stosować się do poleceń wyznaczonych służb drogowych,
zabezpieczających trasę biegu;
- zawodnik zostanie sklasyfikowany pod warunkiem właściwego przymocowania numeru
startowego, oraz przekroczenia mety linii mety;
- organizator zastrzega sobie prawo ostatecznej interpretacji regulaminu;
- organizator zastrzega sobie prawo zmian w regulaminie;
- dodatkowe informacje – Joanna Warło-Wolny tel. 603 155 224
– Tomasz Śmieja tel. 798 190 500

