OGÓLNOPOLSKI BIEG MEMORIAŁOWY 10 KM
im. KAZIMIERZA KLIMASZEWSKIEGO
STADION MIEJSKI „NOSiR”
46-100 NAMYSŁÓW, ul. PUŁASKIEGO 5
PATRONAT HONOROWY BIEGU MEMORIAŁEGO
BURMISTRZ NAMYSŁOWA
JULIAN KRUSZYŃSKI
REGULAMIN
1. CEL IMPREZY
- bieg upamiętniający postać Kazimierza Klimaszewskiego, polskiego maratończyka z lat 60.-70.
XX w., mieszkańca Namysłowa, wychowawcę wielu pokoleń lekkoatletów, reprezentantów Polski
w biegach średnich i długodystansowych,
- popularyzacja biegów jako najzdrowszej formy ruchu i sprawności fizycznej,
- promocja pięknych okolic Namysłowa oraz województwa opolskiego.
2. ORGANIZATOR
 Namysłowski Ośrodek Sportu i Rekreacji,
 Legend - Marek Wrzesiński
 Witold Gruszkiewicz
3. SPONSORZY
 Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego,
 Andrzej Buła Marszałek Województwa Opolskiego,
 Julian Kruszyński Burmistrz Namysłowa.
 Legend – Marek Wrzesiński
 Witold Gruszkiewicz
4. KONTAKT
- Namysłowski Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o.o.
46-100 Namysłów, ul. M. Konopnickiej 2,
tel. 602 808 335, e-mail: marketing@nosirnamyslow.pl.
5. TRASA
- asfalt-90%, kostka zróżnicowana – 10%.
6. KATEGORIE WIEKOWE
- K 16-29, 30-39, 40-49, 49+,
- M 16-29, 30-39, 40-49, 50-59, 60-69, 70+.
7. TERMIN I MIEJSCE
- bieg odbędzie się 13.10.2018 r.,
- sekretariat biegu: stadion miejski „NOSiR”, Pułaskiego 5 w Namysłowie,
- start do biegu nastąpi o godz. 12:55,
- organizator nie zabezpiecza miejsc noclegowych (w załączeniu wykaz adresów hotel
namysłowskich).

8. DYSTANS, TRASA
- start i meta usytuowane są przy stadionie miejskim „NOSiR”, ul. Pułaskiego 5
- oznakowanie trasy co 1 km,
- trasa biegu należy do tras szybkich,
- trasa biegu posiada atest PZLA,
- limit czasu na pokonanie trasy – bez limitu,
- pomiar czasu prowadzony będzie elektronicznie za pomocą „chipów” (chipy zwrotne) po biegu.
9. WARUNKI UCZESTNICTWA
- w biegu mogą brać udział zawodnicy, którzy do dnia biegu - 13.10.2018 r. - ukończyli 16. rok
życia i posiadają aktualne badania lekarskie lub podpiszą oświadczenie o udziale w biegu na
własną odpowiedzialność (dotyczy to wszystkich osób startujących w biegu memoriałowym na
dystansie 10 km; do biegu nie będą dopuszczone osoby, które do 13.10.2018 r. nie ukończyły 16
roku życia),
- każdy zawodnik startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność, co potwierdza złożonym
podpisem pod oświadczeniem o zdolności do udziału w biegu w dniu zawodów w biurze imprezy
(podstawa prawna: rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12.09.2001 r. Dz. U. Nr
101 poz 1095),
- każdy zawodnik musi wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów weryfikacji
i umieszczenia w komunikacie końcowym,
- pobranie numeru startowego jest równoznaczne z akceptacją regulaminu biegu memoriałowego
im. Kazimierza Klimaszewskiego,
- każdy uczestnik biegu ma obowiązek zapoznać się regulaminem biegu i jest zobowiązany do jego
przestrzegania.
10. ZGŁOSZENIA
- zgłoszenia przyjmowane będą poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na
stronie :https://online.datasport.pl/zapisy/portal/zawody.php?zawody=4037 oraz w biurze
zawodów w dniu imprezy od godziny 8:30 do 12:00.
11. NAGRODY
- w każdej kat. wiekowej za zdobycie I-III m. wręczone zostaną puchary, medale i dyplomy. Każdy
uczestnik biegu memoriałowego otrzymuje medal pamiątkowy oraz dyplom uczestnictwa,
- przewiduje się nagrody finansowe w ogólnej klasyfikacji open K+M
- organizator zabezpiecza napoje na 5. km. biegu oraz na mecie biegu,
- przewiduje się nagrody dla: najlepszego zawodnika z Opolszczyzny K+M, nagroda dla
najlepszego zawodnika z Namysłowa K+M, najstarszego zawodnika K+M.
12. OPŁATY
- wpisowe 35 zł, dokonane do dnia 31.08.2018 r.,
- wpisowe 45 zł, dokonane od dnia 1.09.2018 r. do 30.09.2018 r.,
- wpisowe 50 zł, dokonane od dnia 1.10.2018 r. do 13.10.2018 r.
UWAGA!
- kobiety w wieku powyżej 60 roku życia i mężczyźni powyżej 65. roku życia są zwolnieni
z opłaty wpisowej, jeśli dokonają zapisu do biegu do dnia 25.09.2018 r. Osoby zapisane po tym
terminie obowiązują opłaty w wysokości 25 zł.
- Wpłaty dokonuje się przy zgłoszeniach na stronie internetowej www.nosirnamyslow.pl w
zakładce zgłoszenia do zawodów pod linkiem:
https://online.datasport.pl/zapisy/portal/zawody.php?zawody=4037
- opłata wpłacona na konto nie podlega zwrotowi w żadnych okolicznościach.

13. WYNIKI
- wyniki biegu dostępne będą w formie papierowej oraz elektronicznej na stronie internetowej
www.nosirnamyslow.pl - oraz - https://online.datasport.pl/zapisy/portal/zawody.php?zawody=4037

14. INNE
- organizator zapewnia opiekę medyczną,
- organizator zapewnia szatnie, toalety, natryski,
- zawody odbędą się bez względu na warunki atmosferyczne,
- organizator nie odpowiada za rzeczy zagubione,
- ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora,
- dojazd: wszyscy uczestnicy biegu zobowiązani są we własnym zakresie i na własny koszt dotrzeć
na miejsce biegu,
- uczestnik biegu startuje na własną odpowiedzialność i ponosi związane z tym ryzyko.
15. Kontakt z hotelami:
• Hotel Środowiskowy Hufiec Pracy tel. (774101736)
• Hotel Zorza tel. (774101854)
• Hotel Polonia tel. (4103989)
• Hotel na stadionie tel. (774102409)

Organizator
NOSiR Namysłów

