Komunikat organizacyjny
5 Lędzińskiego Biegu Przełajowego i Nordic Walking

cel :

popularyzacja sportu biegowego i nordic walking
wśród mieszkańców powiatu bieruńsko - lędzińskiego

Organizatorzy: Uczniowski Klub Sportowy „Orka” Lędziny
Urząd Miasta Lędziny
Termin:

21.05.2022r

Miejsce:

Ośrodek „Zalew” w Lędzinach

Charakterystyka trasy: trasa biegowa w terenie leśnym
Uczestnictwo:
•
•
•
•
•
•
Zgłoszenia:
zapisy.pl

prawo startu w biegu głównym, 5 km w terenie leśnym mają
zawodniczki i zawodnicy powyżej 16 roku życia
prawo startu w nordic walking, 5 km w terenie leśnym mają
zawodniczki i zawodnicy powyżej 16 roku życia
dany zawodnik ma prawo do jednego startu
przed biegiem głównym i nordic walking odbędą się biegi
dla dzieci
zawodniczki i zawodnicy składają przed zawodami pisemne
oświadczenie, że są zdrowi i startują na własną
odpowiedzialność
kategorie wiekowe w biegu głównym i nordic walking
open ( podział kobiety, mężczyzni )

zgłoszenia w formie elektronicznej na stronie elektroniczne
w terminie 19.05.2022r lub bezpośrednio przed zawodami w biurze
zawodów. Limit startujących w biegu głównym 70 osób, w nordic
walking 30 osób

Program zawodów:
10 – 11 rejestracja zawodników
11 – 11.30 starty dzieci
11.45 uroczyste otwarcie zawodów
12 start do biegu głównego
12.05 start nordic walking
13 wręczenie nagród

Nagrody:
•
•

każdy uczestnik który ukończy start na dystansie na którym
startował otrzymuje pamiątkowy medal
za zajęcie miejsc 1 – 3 w klasyfikacji open ( osobno kobiet,
osobno mężczyzn ) w biegu głównym i nordic walking puchary

Zasady finansowania: opłata startowa dla zawodników startujących w biegu
głównym i nordic walking wynosi 30 zł do 19.05.2022r
w dniu zawodów opłata 40 zł
Startujące w zawodach dzieci nie wnoszą opłaty startowej
Opłatę startową należy wpłacić na konto UKS „Orka”:
42 1050 1399 1000 0023 0301 6881
podając w tytule: 5 bieg lędziński, imię nazwisko startującego
Postanowienia końcowe: Organizatorzy zapewniają opiekę medyczną, komisję
sędziowską oraz elektroniczny pomiar czasu.
W sprawach nieokreślonych regulaminem, komunikatem
oraz innymi przepisami ostateczną decyzję podejmuje
organizator
Informacje:
Marcin Jawor, tel. 692 905 028
Sebastian Wala, tel. 695 624 870

