Projekt Memoriál , anebo polsko-české běhání je spolufinancován z prostředků Evropského fondu pro
regionální rozvoj a z prostředků státního rozpočtu. Překračujeme hranice.
PŘEDPISY PROJEKTU
V Memoriál Haliny Brylant a Jewhena Torochtija
pořádán v rámci realizace projektu
Memoriál, anebo polsko-české běhání
POŘADATEL
Veřejné Gymnázium č. 1 Polských Nobelistů v Bierawie, adresa: ul. Kościelna 1, 47-240 Bierawa
spolu s obcí Bierawa se sídlem na Obecním úřadu, adresa: ul. Wojska Polskiego 12, 47-240 Bierawa.
CÍL
Propagace běhání jako způsobu na aktivní odpočinek a jeho pozitivní vliv na zdraví člověka,
integrace obyvatel partnerských obcí, a také zvýšení jejich historického vědomí.
TERMÍN A MÍSTO:
10.09.2016 r. Sportovní hřiště v Bierawie
PODROBNÝ PROGRAM:
9:50 přivítání závodníků Starostou Obce
10:00 start dětského závodu - předškoláci
10:10 start závodu žáků třidy I-II
10:20 start závodu žáků třidy III-IV
10:30 start závodu žáků třidy V-VI
10:40 start závodu žáků třidy VI-IX a gymnázium
11:20 dekorace vítězů v jednotlivých věkových kategoriích dětí
12:00 Nordic Walking
12:15 hlavní závod
13:00 dekorace vítězů
Čas startu pro jednotlivé kategorie se může změnit.
STARTOVNÉ:
Netýka se
TRAT' HLAVNÍHO ZÁVODU:
Tratě vedou po asfaltových a lesních nezpevněných cestách
Závody se konají s vyloučením provozu cyklistů a chodců
MĚŘENÍ ČASU:
Pořadatelé měření času neplánují.
PŘIHLÁŠKY:
Dětský závod:
-elektronickou cestou, e-mail: presto08@tlen.pl po zaslání vyplněného přihlášovácího formuláře (ke
stážení na www.bierawa.pl) do dne 09.09.2016 a také v den zavodů do 9:00 hod. v určeném místě ve
stanu na sportovním hřišti. Nezletilé osoby startují jen s písemným souhlasem rodičů nebo zákonných
zástupců.
Veškere informace: Artur Pawlaczyk, Katarzyna Kostka tel: 774872266 v. 106 a Czesław Kudzia tel.
785-110-512
Hlavní závod/ nordic:
- elektronickou cestou, e-mail: presto08@tlen.pl a v den zavodů do 11:30 hod. v určeném místě ve
stanu na sportovním hřišti Nezletilé osoby startují jen s písemným souhlasem rodičů nebo zákonných
zástupců po stážení přílohy dostupné na stránkách www.bierawa.pl

Veškere informace: Artur Pawlaczyk, Katarzyna Kostka tel: 774872266 v. 106 a Czesław Kudzia tel.
785-110-512
KLASYFIKACE:
Dětský závod:
Dívky / Kluci školka - vzdálenost 215m,
Dívky / Kluci třída I – II - vzdálenost 215m,
Dívky / Kluci třída III -IV - vzdálenost 620m,
Dívky / Kluci třída V – VI - vzdálenost 835m,
Dívky / Kluci třída VI-IX a gymnázium - vzdálenost 1130m.
Hlavní závod (vzdálenost 6000m):
Ženy
K-1 do 30 let,
K-2 31 - 50 let,
K-3 nad 50 let.
Muži
M-1
M-2
M-3
M-4

do 35 let,
36-50 let,
51-60 let,
60+.

Nordic Walking
Jako rekreační disciplína Ženy/Muží - vzdálenost 1700m.
Open
Ženy a muži z obce Bierawa a partnerských obcí.
Počet startujicích není omezen..
Jedna osoba se může zúčastnit jen v jedné kategorii.
ODMĚNY:
Akce má přátelský charakter a pořadatelé neplanují finančních cen, a jen věcné.
Předškoláci:
1 – 3 místo: pohár, medaile, díplom, pamětní medaile, věcní cena.
Každý účastník obdrží díplom za účast.
Školy:
1 - 3 místo: pohár, medaile, díplom, pamětní medaile, věcní cena,
4 - 6 místo: díplom, pamětní medaile, medaile,
Každý účastník obdrží díplom za účast.
V kategoriích Otevřených závodů Žen a Mužů, Nordic Walking
1 - 3 místo: pohár, medaile, díplom, pamětní medaile, věcní cena,
4 - 6 místo: díplom, pamětní medaile, medaile,
Kategoria Open:
1 - 3 miejsce: pohár, medaile, díplom, pamětní medaile, věcní cena,

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ:
1. Konečný výklad předpisů náleží výhradně Pořadateli. Ve všech věcech, které tyto Předpisy
neobsahují rozhoduje Pořadatel.
2. Všichni účastnící musí být ověřeny v Závodní kanceláři .
3. Akce se uskuteční bez ohledu na povětrnostní podmínky.
4. Závodník nese plnou odpovědnost za vlastní činnosti a chování během běžeckých závodů.

Pořadatel neposkytuje účastníkům pojištění zdravotní, úrazové, odpovědnosti, životní
apod., a v připadě smrti nebo úrazů spojeného s účastí nebo přitomností Účastnika
v běžeckých soutěžích nenese odpovědnost z toho vyplyvajíci
5. V běžeckých závodech mohou se zúčastnit jen osoby, které nemaji zdravotní potíže. Všechny
příznaky zdravotních problemů je třeba nahlásit Pořadateli.
6. Účastník závodu startuje vyhradně na vlastní odpovědnost a nebezpečí.
7. Všichni účastnící berou na vědomi, že účast v závodech souvisí s tělesnou námahou a nese
s sebou přirozene ohrožení a riziko nehody,zranění, úrazů (včetně smrti) a také majetkových
ztrát.
8. Pořadatel zajišťuje účastníkům zdravotní péči během trvání závodů.
9. Pořadatel nehradí náklady na zdravotnické prostředky nebo náklady dopravy spojene
s přitomnosti nebo účasti na závodech.
10. Vyhlášení výsledků a předání cen pro dětí bude se konat po ukončení dětského závodu a pro
dospěle po ukončení hlavního závodu.
11. Kategorie je platná pokud v určené kategorii startuje alespoň 3 účastníků.
12. V cíli bude pro účastníky zavodů připravena neperlivá minerální voda
13. Pořadatel nenese odpovědnost za ztracené a ponechané věcí.
14. Pořadatel vyhrazuje si právo využit podobiznu Závodníků v fotografických a filmových
materiálech natočených během závodů a také cílem propagace projektu.
15. Podepsání přihlasovácí listiny je totožne se souhlasenim s Předpisy.

Pořadatelé

