Regulamin
Dla Młodzieży i Dzieci
Przy VI Rowerowym Maratonie MTB Dookoła Jeziora
Nowogardzkiego Memoriał Artura Komisarka
Nowogard 24.08.2019
1

ORGANIZATOR

-

LKK Nowogard „Chrabąszcze”

-

Gmina Nowogard

-

Miejsko Gminne Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe Nowogard

-

Powiat Goleniowski

2. CEL
-

integracja i aktywizacja dzieci, młodzieży i lokalnej społeczności

-

upowszechnianie zdrowego stylu życia i podnoszenie stanu zdrowotności młodego pokolenia

-

propagowanie stylu życia wolnego od uzależnień

-

popularyzacja wyścigów MTB i turystyki rowerowej wśród dzieci i młodzieży

- uczczenie pamięci zawodnika LKKS Chrabąszcze – Artura Komisarka, Zbigniewa
Szczepkowskiego, Krzysztofa Kuli.
- promocja Miasta i Gminy Nowogard
3. TERMIN i MIEJSCE
- wyścigi zostaną rozegrane dnia 24.08.2019r ( sobota) w godz.:
12:30 - młodzież rocznik 2003-2004 /z kat. kobiety/ dwa okrążenia /junior młodszy/
14:00 - dzieci rocznik 2005 i młodsi – jedno okrążenie. /młodzicy i żacy/
-

start i meta PLAC SZARYCH SZEREGÓW NOWOGARD

4. UCZESTNICTWO
- prawo startu mają dzieci (młodzicy rocznik 2005 i młodsi), młodzież ( juniorzy młodsi rocznik
2003 i 2004) po okazaniu karty zdrowia lub za pisemną zgodą rodzica lub opiekuna
5. ZGŁOSZENIE
- zgłoszenia imienne zawodnika w terminie do dnia 20.08.2019r.
www.elektronicznezapisy.pl lub w dniu zawodów od godz.7.30 do 10.00 BIURO ZAWODÓW
Plac Szarych Szeregów 6.

6. OPŁATY STARTOWE
- dzieci i młodzież są zwolnieni z opłaty startowej, ale nie biorą udziału w konkursie z
nagrodami
7.

ZASADY FINANSOWANIA
- koszty organizacyjne pokrywa organizator

8.

NAGRODY
- zwycięzcy trzech pierwszych miejsc ( chłopcy i dziewczęta) w poszczególnych kategoriach
otrzymają puchary lub medale oraz nagrody rzeczowe
- miejsca IV –VI medale uczestnictwa i upominki

9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
- odpowiedzialni za wyścig dzieci i młodzieży:

Ryszard Posacki tel. 605686547
- zawodnicy i zawodniczki startują w sztywnych kaskach kolarskich
- za wypadki na trasie zaistniałe z winy startujących lub osób towarzyszących organizator nie
ponosi odpowiedzialności
- w sprawach nie ujętych w niniejszym regulaminie decyduje organizator w porozumieniu
z Sędzią Głównym.

Organizator
LKK NOWOGARD

