
            I Mistrzostwa Górnego Śląska w Nordic Walking 10km Łazy koło Strzebinia.

    I. Organizator 
  1.LKS Victoria Strzebiń

   II.Współorganizatorzy
   1.Gmina Koszęcin
   2.Ochotnicza Straż Pożarna w Strzebiniu

3.Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

III. Cel i imprezy
1.Popularyzacja marszu Nordic Walking jako najprostszej formy ruchu i czynnego 
wypoczynku.
2.Promocja pięknych okolic sołectwa Strzebiń 

IV. Patronat honorowy
1.Wójt Gminy Koszęcin
2.Sołtys Sołectwa Strzebiń
3.Cuber Krystian Radny Gminy Koszęcin

V. Patronat medialny
1.TVP Katowice
2.Gwarek

VI. Termin i miejsce
Marsz odbędzie się w dniu 21.06.2014r (sobota) w Łazach koło Strzebinia

VII. Start 
godzina 11.00

VIII.Przebieg Trasy
marsz prowadzony będzie ulicami Łaz, ścieżkami polnymi i leśnymi.

IX. Uczestnictwo
1.W marszu prawo startu mają osoby które w dniu zawodów ukończyły 16lat (w 
przypadku uczestników niepełnoletnich wymagana jest pisemna zgoda rodziców lub 
opiekuna prawnego)
2.Uczestnicy muszą obowiązkowo okazać dokument tożsamości (niepełnoletni 
legitymacje szkolną)oraz złożyć oświadczenie że biorą udział w marszu na własną 
odpowiedzialność.
Uczestnicy marszu podpiszą również stosowne oświadczenie iż nie będą wnosić 
żadnych roszczeń w stosunku do organizatorów w razie zaistnienia zdarzeń losowych 
podczas trwania imprezy.

X. Zgłoszenia i zapisy
1.Zawodnicy zgłaszają się poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego który 
znajduje się na stronie www.nordic-walking.cba.pl
2.Opłata startowa na miejscu w dniu zawodów w wysokości 40zł.
Dla mieszkańców Łaz i Strzebinia opłata startowa 20zł.
3.Pobieranie opłat i weryfikacja uczestników od 8.30-10.30 w dniu marszu.
4.Każdy zawodnik otrzymuje pakiet startowy(medal,upominek,posiłek po marszu)
5.Możliwość zapisów w dniu zawodów od 8.30-10.30 bez gwarancji otrzymania medalu.

http://www.nordic-walking.cba.pl/


XI. Nagrody
1.Klasyfikacja generalna kobiet od 1 do 3 miejsca puchary i nagrody rzeczowe.
2.Klasyfikacja generalna mężczyzn od 1 do 3 miejsca puchary i nagrody rzeczowe.
3.Puchar dla najlepszego zawodnika i zawodniczki z Łaz i Strzebinia.
4.Puchar dla najstarszej i najstarszego uczestnika marszu.
5.Kategorie wiekowe od 1 do 3 miejsca-puchary.

6.Kategorie wiekowe 
1.K-16 (16-19)             M-16(16-19)
2.K-20(20-29)              M-20(20-29)
3.K-30(30-39)              M-30(30-39)
4.K-40(40-49)              M-40(40-49)
5.K-50(50-59)              M-50(50-59)
6.K-60(60 +)                M-60(60 +)

7.Zwycięzcy w kategorii open nie są klasyfikowani w kategoriach wiekowych.

XII. Sprawy różne
Dekoracja zawodników 30min po przejściu ostatniego zawodnika na metę.
Po dekoracji najlepszych zawodników losowanie atrakcyjnych nagród.

XIII. Postanowienie końcowe
1.Marsz odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.
2.Uczestnicy ubezpieczają się w własnym zakresie.
3.Komisję sędziowską powołuje organizator.
4.Organizator zapewnia elektroniczny pomiar czasu.
5.Komisja sędziowska będzie oceniać prawidłową technikę Nordic Walking.
6.Zawodnicy którzy będą łamać zasady prawidłowej techniki Nordic Walking będą 
upomnieni przez sędziów żółtą kartką. Każda żółta kartka to dodatkowe 30s.doliczane 
do czasu zawodników.
7.3 żółte kartki oznaczają dyskfalifikacji zawodnika.
8.Komisja sędziowska rozpatruje protest po wpłaceniu kaucji 100zł.(po uznzniu protestu 
kaucja zostanie zwrócona)
9.Organizator zastrzega sobie interpretacje regulaminu.

Dyrektor zawodów
Bogdan Cyrus


