Regulamin
Mistrzostw Województwa Kujawsko -Pomorskiego w biegach
przełajowych, Bydgoszcz 20.03.2021
I.




Organizatorzy:
CWZS ZAWISZA Bydgoszcz
Kujawsko-Pomorski Związek Lekkiej Atletyki w Bydgoszczy
Akademia Mistrzów Sportu

II. Termin i miejsce:
 20 marca 2021 roku godz. 11:00
 LPKiW Myślęcinek w Bydgoszczy, ul. Gdańska 173-175
Start i Meta koło Karczmy Kujawskiej Kummerówka
III.
Uczestnictwo:
 Prawo startu mają zawodnicy legitymujący się ważną licencje zawodniczą,
zgłoszeni przez licencjonowane kluby zrzeszone w PZLA oraz posiadający
oświadczenie o stanie zdrowia [w załączeniu]
Program zawodów:
kategoria
rocznik
wiekowa
U 12
2010 i młodsi
U 13
2009
U 14
2008
U 16
2006-2007
U 18
2004-2005
U 20
2002-2003
Open
2001 i starsi
IV.
Nagrody:
 medale za miejsca 1-3

dystans
dziewczęta
0.5km
0.5km
1km
1.5km
2.0km
2.0km
5.0km

dystans
chłopcy
0.5km
0.5km
1km
2.0km
3.0km
3.0km
5.0km

V. Zgłoszenia:
 poprzez system elektroniczny PZLA: https://starter.pzla.pl/, w terminie do
dnia 18.03.2021 roku do godz. 20.00
VI.
Finansowanie:
 koszty organizacji zawodów ponoszą organizatorzy
 koszty uczestnictwa ponoszą zgłaszające kluby
 opłata startowa 15zł.
 Opłata startowa opłacana na konto: 26 1020 4900 0000 8002 3118 2808
lub na miejscu gotówką za osobostarty zgłoszone do zawodów w systemie
zgłoszeniowym starter.
 Faktura dla poszczególnych klubów za opłatę startowa będzie do odbioru w
biurze zawodów 20.03.2021. Faktura zostanie wystawiona na podstawie ilości
zawodników zgłoszonych do startu w systemie starter
VII. Inne
 Zawody zostaną przeprowadzone z zachowaniem reżimu sanitarnego związanego z
zapobieganiem COViD19.
 Ceremonie dekoracje przeprowadzane będą 15 minut po zakończonym biegu.
Podczas dekoracji wszystkich zawodników obowiązuje zasłonięcie ust i nosa
maseczką.
 Zawodnicy biegają z własnymi numerami startowymi i kartkami startowymi
organizatora.
 Każdy zgłoszony i startujący zawodnik musi być ubezpieczony przez
zgłaszający klub
 Organizator nie odpowiada rzeczy wartościowe.
 Na miejscu zawodów nie będzie szatni ani pryszniców, zawodnicy
przychodzą na start już przebrani i gotowi do udziału w zawodach.
Kontakt z organizatorem zawodów:
 Jacek Lewandowski 608651007
 Bartosz Sobowiec 603268233

Z a p r a s z a my

