IV BIEG NARCIARSKI
O PUCHAR SPORTOWCÓW WSI ZĄB

”ŚLADAMI OLIMPIJCZYKÓW”

ORGANIZATOR:
•

Stowarzyszenie Rozwoju i Promocji Wsi Ząb i Okolicy – „Kocham Ząb”

•

GMINA PORONIN

•

Zespół Szkół Mistrzostwa Sportowego Zakopane

•

Szkoła Narciarska Ząb

•

Rada Sołecka wsi Ząb,

•

Związek Podhalan o/Ząb,

•

OSP Ząb

CEL IMPREZY: Głównym założeniem imprezy jest promocja zdrowego trybu życia i spędzania wolnego czasu, a także propagowanie dyscypliny sportowej, jaką są biegi narciarskie. Wyniki sportowe
i rywalizacja pomiędzy zawodnikami schodzą w przypadku naszej imprezy na dalszy plan ustępując
miejsca dobrej zabawie i znakomitej, przyjaznej atmosferze.
Jednym z głównych założeń, jakie przyświecają organizatorom pucharu, jest promocja wsi Ząb,
miejscowości zasłużonej dla rozwoju polskich sportów zimowych. Inicjatorzy imprezy dążą do tego,
aby weszła ona do stałego kalendarza zimowych zawodów sportowych i z roku na rok przyciągała
więcej zawodników, kibiców i darczyńców. Zasadniczym założeniem organizatorów jest zatem równoczesna promocja biegów narciarskich i najwyżej położonej wsi w Polsce.
Zawody są częścią cyklu imprez organizowanych z okazji 100-lecia niepodległości Polski.
TERMIN I MIEJSCE: 18 marca 2018 r. /niedziela/
godz. 11.00 Ząb „ Naglaczański Ubocz” (za Kościołem)

Impreza ma charakter otwarty, prawo startu mają
zarówno amatorzy jak i zawodnicy.
Nie pobierane są opłaty startowe.
Wszystkie biegi rozgrywane będą stylem DOWOLNYM.

PROGRAM ZAWODÓW:
Godz.11.00

Szkoły podstawowe

III klasa i młodsi – 0,5 km, roczniki 2008 i młodsi
IV,V klasa - 1km, roczniki 2006,2007
VI,VII – 1,5 km, roczniki 2004, 2005
II i III gimnazjum -1,5 km, roczniki 2003, 2002,
II i III gimnazjum uprawiający biegi wyczynowo – 2,5 km, roczniki 2003,2002
Godz.13.00

Bieg Główny Kobiet – 3 km

KOBIETY:
K –I do 39 lat / 1989 i młodsze/ - 3 km
K –II 40-49 lat / 1988-1969/ - 3 km
K –III 50-59 lat / 1968-1959/ - 3 km
K –IV powyżej 60 lat / 1958 i starsze – 3 km
Godz.13.30

Bieg Główny Mężczyzn - 5 km

MĘŻCZYŹNI:
M-I do 39 lat / 1989 i młodsi /- 5 km
M – II 40-49 lat / 1988- 1969/ - 5 km
M – III 50 -59 lat / 1968-1959/ - 5 km
M – IV powyżej 60 lat / 1958 i starsi/ - 5 km

Organizator przyjmuje zgłoszenia do zawodów:
do 16.03.2015 r. na adres: kochamzab@gmail.com do godziny 16.00
zgłoszenia do biegu głównego, uczestnicy mogą dokonać w dniu zawodów na 1 godzinę
przed startem

Organizator nagradza za zajęte miejsce 1-3 w każdej grup:
Dodatkowo Puchary wręczone zostaną
➢ najmłodszemu uczestnikowi biegu: dziewczynka, chłopiec
➢ najstarszej Kobiecie i Mężczyźnie biegu
➢ najliczniej reprezentowanej szkoły podstawowej z klasami gimnazjum.

Uczestnictwo w biegu oznacza wyrażenie zgody na:
przetwarzanie danych osobowych oraz użycie wizerunku zawodnika przez organizatora
publikację materiałów audiowizualnych z udziałem uczestnika zarejestrowanych w trakcie zawodów.
Informacje dodatkowe:
zawodnicy na starcie ustawiają się w kolejności przydzielonego numeru startowego
zawodnicy zobowiązani są do uczestnictwa w ceremonii nagradzania
ORGANIZATOR zastrzega sobie prawo zmiany w dystansach
w przypadku niekorzystnych warunków atmosferycznych uniemożliwiających przeprowadzenie
zawodów organizator zastrzega sobie prawo do odwołania zawodów do dnia 16.03.2018 do
godz. 12.00. Informacja zostanie umieszczona na stronie kochamzab.pl.

Uczestnicy biorą udział w zawodach na własną odpowiedzialność, organizator nie ponosi odpowiedzialności za zaistniałe nieszczęśliwe wypadki. Organizator ubezpiecza zawody zgodnie z obowiązującymi przepisami na zasadach ogólnych.

KONTAKT
Michał Sobański
e-mail: kochamzab@gmail.com
Tel. 602 46 77 60

