opracowanie Urząd Miasta Chełmna

opracowanie Urząd Miasta Chełmna

1. ORGANIZATORZY:
MLKS Nadwiślanin w Chełmnie; współorganizatorzy: Urząd
Miasta Chełmna, Kujawsko-Pomorskie Zrzeszenie LZS,
Chełmiński Dom Kultury.
2. TERMIN IMPREZY:
11 października 2020 (niedziela) na ulicach Chełmna, początek
o godz. 11.00. Start i meta wszystkich biegów na Rynku na
wysokości Ratusza.
3. ZGŁOSZENIA:
Do 8 października 2020 na stronie internetowej
www.mlksnadwislanin.pl lub e-mailem: kinga.lakiert@wp.pl
4. POMIAR CZASU:
Systemem elektronicznym (chipy). Ustalenie kolejności na
podstawie miejsca na mecie/czas brutto.
5. KATEGORIE, DYSTANSE I GODZINY STARTU:
1) 2009 i młodsi
2) 2009 i młodsi
3) 2007-2008
4) 2007-2008
5) 2005-2006
6) 2005-2006
7) od 2003
8) 2003-2004
9) 2001-2002
10) Open (+ 2000)

dziewczęta 470 m
chłopcy 470 m
dziewczęta 900 m
chłopcy 1100 m
młodziczki 1100 m
młodzicy 1300 m
Bieg Zakochanych 2000 m
juniorki mł./juniorzy mł. 1500 m
juniorki/juniorzy 2000 m
kobiety/mężczyźni 5000 m

11.05
11.15
11.25
11.35
11.50
12.05
12.15
12.45
12.55
13.10

„Bieg Zakochanych” według odrębnego regulaminu
W biegu „Open” obowiązują dodatkowe kategorie wiekowej

KM 40 (40 – 49 lat)
KM 50 (50 – 59 lat)
KM 60 (60 – 69 lat)
KM 70 (70 lat i powyżej)

1980-1971
1970-1961
1960-1951
1950 i starsi

6. PUNKTACJA:
Drużynowa: I miejsce – 17 pkt., II – 15, III – 14, IV – 13, V – 12,
VI – 11, VII – 10, VIII – 9, IX – 8, X – 7, XI – 6, XII – 5, XIII – 4, XIV
– 3, XV – 2, XVI i niższe – 1 (dla szkół odrębna klasyfikacja.
Puchary zostaną przyznane za miejsca 1-3 w rankingach
ogólnym i szkół).
7. NAGRODY:
- Wszyscy uczestnicy otrzymają medal okolicznościowy.
- We wszystkich biegach za miejsca 1-3 przyznaje się nagrody
rzeczowe.
- W kategoriach wiekowych biegu open przyznaje się nagrody
rzeczowe tylko za pierwsze miejsca.
- W biegach łączonych (juniorki i juniorzy, open) będą osobne
klasyfikacje kobiet i mężczyzn.
- Z uwagi na małą liczbę zgłoszeń organizatorzy mogą łączyć
biegi w tych samych kategoriach.
- Zwycięzcy wszystkich biegów otrzymują puchar lub
statuetkę.
- Bieg Zakochanych według odrębnego regulaminu.
8. SPRAWY RÓŻNE:
Obowiązuje aktualne imienne badanie lekarskie, za co czyni się
odpowiedzialne kluby, szkoły i stowarzyszenia zgłaszające
zawodników. Wszyscy uczestnicy biegów startują na własną
odpowiedzialność.
WAŻNE
• Biuro zawodów czynne będzie w Ratuszu (parter) w dniu imprezy
od godz. 9.00.
• Weryfikacja zawodników w Biurze Zawodów od godz. 9.00, nie
później niż 45 minut przed startem każdego biegu.
• Z uwagi na pandemię COVID-19 nie będzie możliwości korzystania z
szatni i natrysków.
• Koszt uczestnictwa (przejazdy, diety) pokrywają uczestniczące
kluby, szkoły i inne organizacje.
• Obowiązujące wpisowe od imprezy: junior młodszy, junior, młodzik
po 10 zł, senior 20 zł, Bieg Zakochanych 30 zł (od pary).
• Opłata wpisowego nie dotyczy szkół.
• Wpisowe można wpłacić na konto MLKS Nadwiślanin Chełmno 28
9486 0005 0003 2102 2000 0001 lub w Biurze Zawodów w dniu
imprezy.
• W biegu "Open" nagrody obowiązują tylko w jednej kategorii.
• Startujący muszą przestrzegać obowiązujących rozporządzeń
Ministerstwa Zdrowia, GiS-u, MSiT, PZLA w czasie imprezy.

