Regulamin
"LETNI BIATHLON DLA KAŻDEGO"
Akcja Lato 2015
I. CEL:
1. Promowanie wśród dzieci, młodzieży oraz dorosłych biathlonu.
2. Popularyzacja aktywnych form wypoczynku.
3. Zachęcenie do uprawiania sportu.
II. ORGANIZATOR:
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Żorach ul. Wolności 36a, 44-240 Żory
WSPÓŁORGANIZATORZY:
1. Polski Związek Biathlonu w Katowicach,
2. UKS Zryw w Świętochłowicach,
3. PALEKSPORT z siedzibą w Siemianowicach Śl.
PARTNER:
Natural Pharmaceuticals
III. TERMIN I MIEJSCE:
06 września 2015r. - niedziela
Park Cegielnia ul. Folwarecka
Początek biegów godz. 14.00
IV. ZGŁOSZENIA I ZAPISY:
1. Zgłoszenia i zapisy:
- strona internetowa www.mosir.zory.pl do dnia 03.09.2015r.
- w dniu zawodów 06.09.2015r. od godz. 11.30 do 12.30
(imię, nazwisko, miasto, data urodzenia, w przypadku zgłoszenia drużyny - dodatkowo nazwa klubu)
Rejestracja uczestników, wydawanie numerów startowych w dniu 06.09.2015r. od godz. 11.30 do 13.30
W przypadku zgłoszenia grup zorganizowanych - kluby, szkoły, itp. opiekun grupy bierze
odpowiedzialność za uczestników i zobowiązany jest do posiadania stosownej dokumentacji - badania lekarskie lub zgoda rodziców/opiekunów prawnych na udział w zawodach.
V. TRASA BIEGU:
Zawody (bieg + strzelanie z broni laserowej) zostaną rozegrane na powierzchni trawiasto-asfaltowej,
na terenie Parku Cegielnia ul. Folwarecka w Żorach.
VI. UCZESTNICTWO:
1. W zawodach mogą brać udział wszyscy chętni legitymujący się dobrym zdrowiem.
2. Wymagane zaświadczenia lekarskie lub oświadczenie uczestnika stwierdzające zdolność do wysiłku
fizycznego.
3. Osoby niepełnoletnie muszą posiadać pisemną zgodę rodziców lub opiekunów prawnych na udział
w zawodach - druk do pobrania na stronie internetowej www.mosir.zory.pl.
VII. DYSTANSE I KATEGORIE WIEKOWE :
Zawody zostaną podzielone na pięć kategorii wiekowych:
1. I Kategoria – rocznik do 2009 (Przedszkolaki) – indywidualnie w kat. dziewcząt i chłopców
dystans 300m (1 pętla) + 1 strzelanie w pozycji leżącej,

2. II Kategoria – dzieci rocznik 2008 – 2006 (klas I – III) - indywidualnie w kat. dziewcząt i chłopców
dystans 800m (2 pętle x 400m) + 1 strzelanie w pozycji leżącej,
3. III Kategoria – dzieci rocznik 2005 – 2003 (klas IV – VI) - indywidualnie w kat. dziewcząt i chłopców
dystans 1000m (2 pętle x 500m) + 2 strzelania w pozycji leżącej,
4. IV Kategoria – młodzież gimnazjalna (rocznik 2002 - 2000) - indywidualnie w kat. dziewcząt i chłopców
dystans 2000m (3 pętle) + 2 strzelania w pozycji leżącej,
5. V Kategoria – młodzież ponadgimnazjalna i starsi (od 1999 ) - indywidualnie w kat. kobiet i mężczyzn
dystans 3000m (3 pętle x 1000m ) + 2 strzelania w pozycji leżącej.
Dla kategorii II do V za każde pudło doliczone zostanie 20 sekund
VIII. NAGRODY:
1. W poszczególnych kategoriach wiekowych:
- za miejsce I - III - medale oraz nagrody rzeczowe,
- za miejsca IV -VI - upominek,
- za miejsca I-VI - pamiątkowy dyplom.
2. Dla każdego zawodnika napój i słodki poczęstunek.
3. Dla wszystkich uczestników zawodów możliwość udziału konkursie z nagrodami.
4. Dekoracja i wręczenie nagród odbędzie się po zakończeniu zawodów.
IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE :
1. Zawody mogą zostać odwołane w przypadku złych warunków atmosferycznych bądź innych
czynników uniemożliwiających organizację zawodów - decyzję podejmuje komisja sędziowska
wraz z organizatorem zawodów.
2. Każdy zawodnik startuje na własną odpowiedzialność, a dzieci za pisemną zgodą rodziców
lub opiekunów prawnych.
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki zaistniałe w trakcie trwania zawodów.
4. Pomieszczenia do przebrania znajdują się na terenie hali sportowej - przy ul. Folwareckiej.
5. Punkt medyczny będzie umiejscowiony przy sekretariacie zawodów.
6. Uczestników obowiązują przepisy PZBiath.
7. Organizator ma prawo podczas zawodów do dokonania zmiany długości dystansów.
8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione lub zaginione.
9. Wszystkie kwestie nieujęte w regulaminie rozstrzygają przedstawiciele organizatora i komisja.

Organizator
MOSiR Żory

