Międzynarodowy Zjazd na Saniach Rogatych Międzygórze - 2018

Regulamin
Cel:
- propagowanie prozdrowotnego stylu życia,
- promocja walorów turystyczno – rekreacyjnych Międzygórza,
Organizatorzy:
- Gmina Bystrzyca Kłodzka
- Miejsko Gminny Ośrodek Kultury w Bystrzycy Kłodzkiej
- Rada Sołecka w Międzygórzu
Termin i miejsce:
03.02.2018 r. – Międzygórze ( stok narciarski „U Bolka”).
Zasady rozgrywania zawodów:
- zawody zostaną rozegrane w jednym przejeździe na czas w składach dwuosobowych na
stylizowanych „saniach rogatych” (dwie osoby dorosłe lub jedna osoba dorosła + dziecko).
- klasyfikacje: open miejsca I-III trofea najszybszy przejazd;
- klasyfikacja : styl miejsca I-III trofea sportowe
W kategorii styl oceniane będą: ubiór (przebranie), niestandardowa technika przejazdu,
wyjątkowa prezencja.
Program zawodów i zgłoszenia:

03.02.2018 r.
- godz. 8.30 – 10.30 – przyjmowanie zgłoszeń, wydawanie numerów startowych na stoku
narciarskim „u Bolka”
- godz. 11.00 – rozpoczęcie zawodów,
- godz. 13.00 – wręczenie nagród, oficjalne zakończenie zawodów i pożegnanie.
Kontakt w sprawach organizacyjnych:
Urząd Miasta i Gminy
Wydział Turystyki i Kultury Fizycznej
ul. Sienkiewicza 6, 57-500 Bystrzyca Kłodzka
tel. 74 8 117 675
e-mail: sport@bystrzycaklodzka.pl
www.bystrzycaklodzka.pl.
Biuro zawodów będzie się mieściło przy wyciągu narciarskim „U Bolka” na Polanie Jawornickiej
w Międzygórzu .
Zasady uczestnictwa i finansowanie:
- organizatorzy pokrywają koszty organizacji i nagród. Pozostałe koszty, w tym dojazd na miejsce
zawodów pokrywają uczestnicy zawodów,
- organizator zapewnia:
sanie rogate dla uczestników zawodów,
ciepły posiłek po zakończeniu zawodów,
gadżety promocyjne dla uczestników oraz statuetki za miejsca od I do III .
Uwagi:
- organizator posiada ubezpieczenie OC imprez sportowych.
- uczestnicy zawodów ubezpieczają się we własnym zakresie od NNW,
- organizatorzy nie odpowiadają za kradzieże i zniszczenie sprzętu,
- jury zawodów rozstrzyga wszelkie sprawy nie ujęte w regulaminie zawodów,
- uczestnicy biorą udział w zawodach na własną odpowiedzialność,
- organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu.
Za organizatorów:
Roman Bogdał – zastępca kierownika
Wydziału Turystyki i Kultury Fizycznej
UMiG w Bystrzycy Kłodzkiej

