MISTRZOSTWA POZNANIA
W BIEGACH NA ORIENTACJE 2017
REGULAMIN

Organizator:
Stowarzyszenie Biegaj z Mapą

Data i miejsce:
10.06.2017 – Park Tysiąclecia ( Malta )
11.06.2017 – Cytadela

Forma zawodów:
Zawody indywidualne, mające formę treningu biegu na orientację.
Klasyfikacja po dwóch etapach.

Program zawodów:
Etap 1 – sobota
10.06.2017
16:00 start pierwszego zawodnika ( SPRINT )
Etap 2 – niedziela
11.06.2017
09:00 start pierwszego zawodnika ( MIDDLE/KRÓTKI )

Charakterystyka Terenu:
Sprint – teren parkowy z wieloma drogami oraz urozmaiconym terenem.
Występuje niewielki ruch samochodowy – Prosimy o zachowanie szczególnej
ostrożności !

Middle – teren parkowy z bogatą siecią dróg oraz wyraźną rzeźbą.

Kategorie:
K10, K12, K14, K16, K18, K20, K21, K35, K40, K45, K50+
M10, M12, M14, M16, M18, M20, M21, M35, M40, M45, M50+
Rodzinna/OPEN – trasy popularyzacyjne
W przypadku małej ilości zgłoszeń organizator może połączyć niektóre
kategorie.
Zawody będą rozegrane według przepisów Polskiego Związku Orientacji
Sportowej.

Opłaty i termin zgłoszeń:
Kategoria

Opłata za 2 biegi

Opłata za 1 bieg

Do 29.05.2017

30.05.2017 do
10.06.2017

Do 29.05.2017

30.05.2017 do
10.06.2017

K i M 10 - 16

30,00

40,00

20,00

30,00

K i M 18 - 50+

35,00

45,00

25,00

35,00

Rodzinna / Open

25,00

35,00

15,00

25,00

Zgłoszenia będą przyjmowane osobno na każdy bieg poprzez formularz
zgłoszeniowy na stronie www.poznajpoznan.com
Wypożyczenie karty SI – 3zł/dzień
Zgubienie karty SI – 150zł
Opłaty prosimy przelewać na konto organizatora:
Biegaj z Mapą
Nr konta
11 1090 1447 0000 0001 2216 3207
ul. Wilczak 4/17
61-623 Poznań
W treści przelewu proszę wpisać: MPOZ i nazwę klub lub Imię i nazwisko

Nagrody
Dla najlepszych trójek w kategoriach wg klasyfikacji po dwóch dniach, medale
i dyplomy. W przypadku pozyskania sponsorów nagrody rzeczowe.

System potwierdzania punktów
Sport Ident.

Uwagi:
Organizator jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej.
Organizator nie ponosi kosztów ubezpieczenia cywilnego.
Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora.
Wszyscy zawodnicy startują w biegu na własną odpowiedzialność.
Organizator zaleca, aby ubezpieczyli się na własny koszt od następstw
nieszczęśliwych wypadków.
Osoby, które zrezygnują ze startu nie mogą ubiegać się o zwrot wpisowego,
oraz przenosić opłaty startowej na innych uczestników.
Organizator nie odpowiada za zaginione rzeczy osobiste zawodników w czasie
trwania zawodów.
Uczestnik zawodów wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych
zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst
jednolity:
Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) oraz wizerunku i zdjęć dla potrzeb
związanych z
organizacją i promocją imprezy. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że
przysługuje mu
prawo wglądu do treści swoich danych oraz ich poprawiania

