REGULAMIN BIEGU o
PUCHAR WOSIR SZELMENT
Szelment - 2014
OLIMPISKI DESANT NA JESIONOWĄ
GÓRĘ
I. ORGANIZATOR:
 Organizatorem wyścigu jest: WOSIR –SZELMENT, TKKF
1.1. Z ramienia organizatora osobami odpowiedzialnymi za przeprowadzenie wyścigu są:
 Dyrektor wyścigu – Przedstawiciel WOSIR SZELMENT Pan Andrzej Cieśluk
1.2.Termin i miejsce
Wyścig – bieg na Górę Jesionową zostanie rozegrany w dniu 02.08.2014
Miejsce wyścigu to tereny przyległe do ośrodka WOSIR – Szelment
1.3Sposób rozegrania:
Wyścig rozegrany zostanie jako podbieg na Jesionową Górę ze startu na plaży jez. Szelment
Wielki. Długość trasy 1km. Przewyższenie 75m. Eliminacje czasowe w grupach wiekowych.
Finał z udziałem najlepszych 8-miu zawodniczek i zawodników niezależnie od kategorii
wiekowej.
Wyścig rozegrany zostanie w kategoriach;
1. Kobiety, mężczyźni – Open
2. Dzieci do10 lat
3. Młodziki 11- 15 lat
4. Kobiety, mężczyźni 16-30 lat
5. Super Master 31 lat I więcej.
Zwycięzcą w poszczególnych kategoriach zostaje zawodnik, który uzyska najlepszy czas
biegu
II. UCZESTNICTWO
We wjeździe na Górę Jesionową mogą startować:
- Amatorzy na zasadzie startowego oświadczenia; amatorzy poniżej 18 roku życia
oświadczenie rodziców bądź opiekuna prawnego.
- Zawodnicy zrzeszeni posiadający licencje i aktualną kartę zdrowia
IV. WPISOWE
- dzieci i młodzież do lat 18 – 5.00 pln
- dorośli – 10.00 pln
V. NAGRODY
Medale pamiątkowe dla wszystkich uczestników, puchary i nagrody rzeczowe dla pierwszych
trzech zawodników i zawodniczek w kategorii Open, puchary i dyplomy w pozostałych

kategoriach. Nagrody rzeczowe do wygrania przez wszystkich zawodników w oparciu o quiz
o tematyce sportowej.
VI. ZASADY BEZPIECZEŃSTWA
Zawodnicy powinni stosować się do znaków ostrzegawczych ustawionych wzdłuż trasy oraz
dostosować się do wskazówek organizatora
VII.PROGRAM MINUTOWY
900 – 1045

Zapisy i rejestracja w recepcji WOSiR Szelment

1200

start

VIII. Postanowienia końcowe
- Zawodnicy muszą być ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków w zakresie
OC i NW.
- Organizator nie odpowiada za szkody wyrządzone przez lub na rzecz uczestników wyścigu
i osób towarzyszących.
- Organizator zastrzega sobie prawo do interpretacji niniejszego regulaminu w porozumieniu
z Sędzią Głównym wyścigu.
- Sędzią Głównym Wyścigu jest Pan Jan Kamiński
Odpowiedzialny za przebieg i bezpieczeństwo imprezy z ramienia organizatora jest Pan
Janusz Andruczyk
Zawodnicy odbierający nagrody muszą dysponować swoimi danymi (PESEL, NIP itd.)
- Organizator zapewnia pomoc medyczną w trakcie zawodów.
- najbliższe szpitale;
Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach
16-400 Suwałki
Ul. Szpitalna 60
Tel. 87 562 94 33
ORGANIZATOR

