Regulamin
CZĘSTOCHOWSKIEGO OTWARTEGO BIEGU NARCIARSKIEGO
- 1. marca 2009 r. Start godz. 12.00
Organizator:
• Urząd Miasta Częstochowy
• Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
Cele:
• Popularyzacja biegów narciarskich, jako formy czynnego wypoczynku
i aktywności ruchowej
• Promocja miasta Częstochowy
• Integracja środowiska biegaczy narciarskich
Trasa biegu:
• Dystans 5 km. na terenie Lasku Aniołowskiego i Promenady im. Czesława
Niemena
• Trasa o zróżnicowanej konfiguracji
Uczestnictwo:
• Bieg jest otwarty dla wszystkich zainteresowanych
• Do startu dopuszczeni zostaną zawodnicy, którzy ukończyli 16-ty rok życia
• Zawodnicy niepełnoletni muszą posiadać zgodę prawnych opiekunów
na uczestnictwo w biegu (podpisanie oświadczenia w biurze zawodów przez
opiekuna prawnego)
• Każdy zawodnik startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność co potwierdza
złożeniem podpisu pod oświadczeniem o zdolności do udziału w biegu
(podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia
12.09.2001 r. Dz. U. Nr 101 poz.1095)
• Pobranie numeru startowego przez zawodnika jest równoznaczne z akceptacją
regulaminu biegu
• Wyniki końcowe dostępne będą po zakończeniu imprezy na stronach
www.czestochowa.pl i www.mosir.pl
Zgłoszenia:
• Zgłoszenie do imprezy przyjmuje Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji,
ul. Dekabrystów
43,
telefon:
034
372-07-83
lub
bezpośrednio
przed zawodami w dniu 1. marca br. od godziny 10:30 w biurze zawodów,
przy Zespole Szkół Nr 1 w Częstochowie, ul. Kukuczki 30
Program zawodów:
• 10.30 - otwarcie biura zawodów (biuro zawodów będzie mieścić się od strony
Promenady im. Czesława Niemena przy Zespole Szkół nr 1 w Częstochowie)
• 11.45 - zamknięcie biura zawodów
• 11.50 - powitanie zawodników na linii startu, wystąpienie Prezydenta Miasta
Częstochowy
• 12.00 - start do biegu
• 13.00 - wręczenie nagród zwycięzcom i losowanie upominków
Nagrody:
• Bieg ma charakter rekreacyjny i otwarty, bez podziału na wiek i płeć
• Klasyfikacja generalna:
- miejsce I (puchar i dyplom)
- miejsce II (puchar i dyplom)
- miejsce III (puchar i dyplom)
• Przewidziano drobne upominki dla uczestników biegu
Postanowienia końcowe
• Koszty organizacyjne ponoszą organizatorzy
• Koszty osobowe ponoszą uczestnicy lub jednostki delegujące
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Podczas biegu uczestnicy muszą posiadać przypięte numery startowe z przodu,
na wierzchu ubrania
Uczestnicy zawodów pokonujący trasę biegu w sposób niedozwolony
i skracający trasę zostaną zdyskwalifikowani
Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione w przebieralni
Organizator nie prowadzi depozytu dla rzeczy wartościowych
Organizator nie ubezpiecza uczestników. Wszyscy uczestnicy biorą udział
w imprezie na własną odpowiedzialność
Organizator zapewnia opiekę medyczną na trasie biegu
Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora
W sprawach nie ujętych w regulaminie ostateczną decyzję podejmuje
organizator

Organizatorzy

