REGULAMIN
Mistrzostwa Województwa Warmińsko-Mazurskiego
w średniodystansowym BnO,
Mistrzostwa UKS Województwa Warmińsko-Mazurskiego,
XV Mistrzostwa Kobułt w BnO

Organizator:

Warmińsko-Mazurski Okręgowy Związek OS

Współorganizator:

UKS Junior – ZS w Kobułtach

Termin i miejsce:

27.05.2017 r. – godzina 11.00
okolice Zespołu Szkół w Kobułtach
bieg indywidualny, zespołowy, średniodystansowy

Forma zawodów:
Opłata startowa:

brak opłat startowych, zawody zostaną przeprowadzone przy użyciu
elektronicznego systemu potwierdzania punktów kontrolnych i pomiaru czasu SPORTident. Osoby,
które nie posiadają kart SI (chipy) wypożyczą je w biurze zawodów. Opłata za wypożyczenie chipa
wynosi 3 zł.
(zgubienie chipa wiąże się z pokryciem jego wartości)

Kategorie: mistrzostwa województwa warmińsko-mazurskiego
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- popularyzacyjne
Dziewczynki
Szkoła Podstawowa
K-SP Gimnazjum
K-G
Chłopcy
Szkoła Podstawowa
M-SP Gimnazjum
M-G
Rodzina dla dzieci do lat 10 z opiekunami
R-10
Drużynowe dla grup osób w różnym wieku ( dwie, trzy osoby) D
Indywidualne, głównie dla dorosłych
OPEN
Nagrody: medale, dyplomy, /organizator zastrzega sobie możliwość łączenia
kategorii z uwagi na frekwencję/.
Zgłoszenia: prosimy o dokonywanie zgłoszeń do 20 maja /niedziela/ 2017r.
na adres: ZS w Kobułtach 11-300 Biskupiec; /e - mail: spkobulty@interia.pl;
tel./fax.: 716 14 24/,
według wzoru: imię i Nazwisko, rok urodzenia, nazwa szkoły, miejscowość.
(zgłoszenia zawodników licencjonowanych na formularzu zgłoszeń zgodnie z zasadami zgłoszeń
w PZOS

Mapa: „Kobułty 2” z 2006 roku, aktualizacja 2016, skala 1:10 000; e-5 m

Biuro zawodów: Czynne w dniu zawodów na terenie szkoły od 9.30.

Zespół organizatorów: Kierownik zawodów
Sędzia główny
Sędzia startu
Sędzia mety
Budowniczy tras
pod nadzorem Jana Szepelaka

- Urszula DZIĄBA
- Bogdan LECH
- Aldona TERECH
- Grażyna KOSTKA
- Janusz BOHACZEK

Postanowienia różne:
- ubezpieczenie zawodników we własnym zakresie,
- zawodnicy startują na własną odpowiedzialność,
- organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikłe z nieprzestrzegania
przez zawodników przepisów bezpieczeństwa i zachowania niezgodnego
z ogólnie obowiązującymi zasadami,
- w przypadku zgłoszenia się na imprezę osoby niepełnoletniej przyjmuje się,
że uzyskała ona zgodę od swojego opiekuna na udział w tej imprezie,
- biegi odbędą się bez względu na warunki atmosferyczne.
- ubezpieczenie uczniów w ramach ubezpieczenia szkolnego,
- wszystkim uczestnikom zapewniamy poczęstunek.

ZAPRASZAMY!

