
REGULAMIN       
                             I DUATHLONU „ BRAMA POŁUDNIA „                          

                1. CEL:
      

 Popularyzacja pływania i biegów  jako form zdrowego i aktywnego stylu życia.
 Promocja Powiatu Wodzisławskiego
 Promocja terenów OW Balaton jako miejsca idealnego do uprawiania sportu.

2. ORGANIZATORZY:

 Izba Gospodarcza Wodzisław Śląski.

3. TERMIN I MIEJSCE ZAWODÓW:

 31.08.2013 r ( sobota ) –  Ośrodek Wodny Balaton Wodzisław Śląski, ul. Bracka.

                  4. PROGRAM IMPREZY:

 Biuro zawodów czynne od 9.00 do 10.30
 Godzina 11.00 start duathlonu. Pływanie – 400 m, bieg - 9,9 km.
 30 minut po przybyciu ostatniego zawodnika odbędzie się dekoracja zwycięzców i losowanie nagród.

5. KLASYFIKACJA:

 Kategorie wiekowe -   K-20 ( do 29 lat ), K-30 ( 30 - 39 lat ), K-40 ( 40 - 49 lat ), K-50 ( powyżej 50 lat ),
 Kategorie wiekowe -   M-20 ( do 29 lat ), M-30 ( 30 - 39 lat ), M-40 ( 40 - 49 lat ), M-50 ( powyżej 50 lat ). 

6.    NAGRODY:

 Miejsca 1 - 3 w każdej kategorii otrzymają puchar oraz nagrodę rzeczową.
 Wszyscy zawodnicy otrzymają medal, ciepły posiłek oraz biorą udział w losowaniu nagród. 

7. UCZESTNICTWO:

 Dla młodzieży zgoda pisemna rodziców lub opiekuna prawnego. 
 Osoba pełnoletnia podpisuje oświadczenie startowe.
 Zawody odbędą się bez względu na warunki atmosferyczne.
 Organizator nie ubezpiecza uczestników duathlonu.
 Wszyscy uczestnicy zawodów biorą udział na własne ryzyko a organizator nie ponosi odpowiedzialności 

za wypadki lub zdarzenia losowe zaistniałe podczas zawodów. 
 Pobranie numeru startowego jest jednocześnie akceptacją powyższych warunków uczestnictwa. W 

trakcie zawodów zawodnicy obowiązkowo muszą być oznakowani numerami startowymi.
 Opłata startowa uiszczona przelewem co najmniej 2 dni przed zawodami wynosi 40 złotych. 
 Opłata startowa uiszczona w biurze zawodów wynosi 60 złotych. 
 Zapisy na: 

 stronie internetowej:  www.elektronicznezapisy.pl/events/776/st
 Opłatę startową należy wpłacać na konto:

PKO BP SA O/Wodzisław Śląski
Izba Gospodarcza w Wodzisławiu Śląskim
nr. konta  97 1020 2472 0000 6202 0143 8324  

 Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość wcześniejszego zamknięcia listy startowej.

8. INFORMACJE DODATKOWE:        tel. 600 801 314

Projekt współfinansowany ze środków Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu Śląskim.

 


