„Memoriał Uliczny im. Michała Fludra we Wleniu”

REGULAMIN
XXVI Memoriał Uliczny im. Michała Fludra
7 maja 2017
Rynek Miasta Wleń
Cel imprezy- popularyzacja biegów w Polsce
- promocja walorów turystyczno-krajoznawczych Wlenia
- promocja zdrowego stylu życia wśród dzieci, młodzieży i dorosłych
Termin- 7 maja 2017 r. (niedziela)
Start/ Meta Rynek Miasta
8.00- 11.30 – biegi szkolne
11.45- bieg integracyjny wokół rynku (zapisy w dniu imprezy)
12.00- Bieg Główny
Dystans Biegu Głównego- 10 km/ 5x2 km- trasa atestowana przez PZLA
Warunki uczestnictwa- Bieg Główny -ukończone 16 lat ( kat. A- oświadczenie Rodziców/ Opiekunów,
oświadczenie zawodnika o przeciwwskazaniach zdrowotnych
Rejestracja: UWAGA! REJESTRACJA INTERNETOWA!!!
www.zapisy.time2win.pl
Wpisowe: 30 zł na konto Organizatora do dnia 4 maja 2017, nie dotyczy kat. A (liczy się data wpływu na
konto)
Wpisowe w dniu imprezy: 50 zł w Biurze Memoriału
Biuro Memoriału
czynne od godz. 8.00- 11.00, 7 maja 2017r. w OKSiT Wleń ul. Chopina 2
Klasyfikacja klasyfikacja generalna wśród kobiet i mężczyzn oraz:
w poszczególnych kategoriach wiekowych mężczyzn:
A kat. (dystans 6 km- 3 x 2 km)- roczniki 2001-2003
I kat. 16-19 lat
V kat. 50-59 lat
II kat 20-29 lat
VI kat. 60 -69
III kat. 30-39 lat
VII kat. 70lat i starsi
IV kat. 40-49 lat
w poszczególnych kategoriach wiekowych wśród kobiet:
A kat. 15 lat (dystans 6 km- 3 x 2 km)
I kat. 16-19 lat
V kat. 50-59 lat
II kat 20-29 lat
VI kat. 60 -69
III kat. 30-39 lat
VII kat. 70lat i starsze
IV kat. 40-49 lat
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Kategoria W- zawodnicy niepełnosprawni na wózkach: kobiety, mężczyźni
3 najlepsze miejsca wśród mężczyzn- nagrody pieniężne
3 najlepsze miejsca kobiet- nagrody pieniężne
Nagrody:
3 najlepsze miejsca wśród mężczyzn- nagrody pieniężne
3 najlepsze miejsca kobiet- nagrody pieniężne
3 nagrody pieniężne w kategoriach wiekowych mężczyzn (bez kategorii A)
3 nagrody pieniężne w kategoriach wiekowych kobiet (bez kategorii A)
Nagrody za najlepsze miejsca w kategorii OPEN nie dublują się z nagrodami
w poszczególnych kategoriach
Uwaga! Nagrody za rekord trasy
Zawodnicy z 1 najlepszych miejsc w kategoriach otrzymają Puchary Memoriału
Organizatorzy zapewniają- opiekę medyczną, punkt odświeżania oraz posiłek regeneracyjny dla
zawodników, koszulki memoriału, medale ukończenia biegu, nagrody pieniężne dla zwycięzców w
poszczególnych kategoriach
Dyrektor biegu- Jan Jaśkiewicz tel. 75 7136438 / Urząd MiG Wleń/
Biuro Memoriału Ośrodek Kultury Sportu i Turystyki , ul. Chopina 2 59-610 Wleń
tel./fax. 75 7136 268
oksit.wlen@gmail.com www.oksit.wlen.pl
Biegi Szkolne
Zespół Szkół im. św. Jadwigi Śląskiej we Wleniu, Dworcowa 1
tel. 757136369
Numer konta bankowego (UWAGA! Zmiana numeru konta!)
OKSiT we Wleniu, Bank Spółdzielczy we Wleniu
38838410190200058920020104
UWAGA! Jeśli potrzebujecie Państwo fakturę, prosimy o podanie dokładnych danych do faktury na
adres mailowy Organizatora oksit.wlen@gmail.com
Postanowienia końcowe:
Organizatorzy nie zwracają kosztów wpisowego w przypadku braku uczestnictwa w imprezie
Organizatorzy nie zwracają zawodnikom kosztów przyjazdu na Memoriał
Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności materialnej za pozostawione rzeczy
Zasady zachowania uczestników imprezy istotne dla bezpieczeństwa ruchu drogowego:
Uczestnicy poruszają się po specjalnie przygotowanej, atestowanej przez PZLA trasie oznaczonej
specjalnymi znakami, tablicami ostrzegawczymi i informacyjnymi oraz linami
i taśmami.
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