REGULAMIN
CROSS-SAN

Sandomierz 23.06. 2018 r.
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Założenia organizacyjne:
1. ORGANIZATOR


Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sandomierzu

2. CEL


Organizacja imprezy biegowej z elementami różnego rodzaju przeszkód
sprawdzających sprawność fizyczną człowieka



promocja Królewskiego Miasta Sandomierza i Ziemi Sandomierskiej.

3. TERMIN
23.06.2018r /sobota/
godz. 11:45 odprawa zawodników – (Bulwar im. Marszałka Piłsudskiego)
godz. 12:00 start – start
Start zawodników odbędzie się w turach, w zależności od ilości uczestników.
4. BIURO ZAWODÓW
MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W SANDOMIERZU
Bulwar im. Marszałka Piłsudskiego

5. DYSTANSE I TRASY
START/META: Bulwar im. Marszałka Piłsudskiego
Trasa o długości ok. 5 km. Trasa biegnie na terenie Bulwaru im. Marszałka Piłsudskiego
oraz terenach przylegających. Na trasie znajdować się będą przeszkody naturalne tj. cieki
wodne, błoto itp,. oraz przeszkody specjalnie skonstruowane na potrzeby imprezy.

6. KATEGORIE WIEKOWE, KLASYFIKACJE
Generalna Kobiet
Generalna Mężczyzn
KLASYFIKACJE SPECJALNE:
- Najlepsza Sandomierzanka
- Najlepszy Sandomierzanin
- Najciekawszy Strój Uczestnika
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7. WARUNKI UCZESTNICTWA
- zawody otwarte, mogą uczestniczyć zawodnicy krajowi i zagraniczni, którzy ukończyli 18
r.ż.
8. ZGŁOSZENIA
- zawodnicy będą mogli zgłaszać sie do zawodów drogą elektroniczną poprzez stronę:

https://online.datasport.pl/zapisy/portal/zawody.php?zawody=4028
- brak wpisowego do dnia 17 czerwca 2018 powoduje wykreślenie z listy startowej
- o terminie zgłoszenia decyduje data dokonania wpłaty
TERMINY ZGŁOSZEŃ - LISTA STARTOWA:
- 29 maj – 17 czerwca 2018 – zapisy internetowe
- po tym terminie zgłoszenia nie będą przyjmowane
Adres e-mail: tomasz.biernacki@mosir.sandomierz.pl

UWAGA: ilość miejsc ograniczona:

60.

Decyduje kolejność zgłoszeń.

WPISOWE:
- kwota 30 zł, płatne przelewem na konto organizatora najpóźniej do dnia 17.06.2018 r.
UWAGA: Wpisowe nie podlega zwrotowi!
KONTO ORGANIZATORA:
MOSiR w Sandomierzu, ul. Koseły 3a
BANK SPÓŁDZIELCZY w Sandomierzu
62 9429 0004 2001 0001 9057 0001
Istnieje możliwość zapisów w dniu startu o ile będą wolne miejsca. Koszt wpisowego w dniu
startu 50zł.
9. NAGRODY
- Nagrody rzeczowe dla pierwszych 3 zawodników z kategorii generalnej,
- Każdy uczestnik otrzymuje pamiątkowy medal oraz gadżet.
10. UWAGI KOŃCOWE
- Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu imprezy w przypadku wystąpienia
wysokiego stanu wody w rzece Wiśle.
- oficjalne wyniki będą zamieszczone na stronie internetowej organizatora.
- Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w regulaminie.
- w sprawach nie ujętych w powyższym regulaminie decyduje Organizator.
- Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora.
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11.SKRÓCONY PROGRAM ZAWODÓW
SOBOTA 23.06.2018
10.00 - 11.30 - Odbiór numerów startowych (biuro zawodów: Bulwar im. Marszałka
Piłsudskiego)
11.45 - Odprawa techniczna
12:00-Start
14:00 - ceremonia dekoracji zwycięzców i wręczenia nagród – Bulwar im. Marszałka
Piłsudskiego

Organizator
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