
Data: 29/06/2019

Godzina startu: 11:00

Dystans: 10 km

Dane organizatora:

Numer telefonu: 

Adres e-mail:

Lokalizacja: Grodno

Dyscyplina

Przepisy zawodów – Etap I Puchar RB. Okres otwarcia.
Grodno, ośrodek rekreacyjny „Prival”
1. Cel

Zawody odbywają się w celu rozwijania i promowania Nordic Walking i zdrowego stylu życia.

Cel:

– Propaganda aktywności fizycznej obywateli na przykładzie Nordic Walking.

– Utrzymywanie i promowanie aktywnego stylu życia wśród osób niepełnosprawnych.

– Włączenie zwykłych obywateli do systematycznej kultury fizycznej i sportu, wprowadzenie zdrowego

stylu życia.

– Określenie najlepszych uczestników, mężczyzn i kobiet w różnych kategoriach wiekowych.

СХ 29.06.2019 г. III etap Pucharu Republiki Białoruś – 10 km

http://herkules.org.pl/locations/grodno/
http://herkules.org.pl/events/categories/nordic-walking/
https://b4sportonline.pl/MKDsport_bel/entries_to_29062019_g__iii__etap_kubka_rb__10_km
https://b4sportonline.pl/MKDsport_bel/participants_list_29062019_g__iii__etap_kubka_rb__10_km/2136
https://b4sportonline.pl/MKDsport_bel/index
http://herkules.org.pl/events/%d1%81%d1%85-11-05-2019-%d0%b3-iii-etap-pucharu-republiki-bialorus-10-km/


– Określenie najlepszych zespołów

2. Miejsce i terminy zawodów.

Zawody odbywają się w dniach 15-16 lutego 2019 r. Pod adresem: obwód grodzieński, wieś Pyshki,

Podlabensky s / s 35, ośrodek rekreacyjny  „Prival.”

3. Organizatiry zawoduw.

Organizatorzy: Bialoruska Federacja Nordic Walking

Ministerstwo sportu i turystyki

Bezpośrednie prowadzenie zawodów przeprowadza główny panel sędziowski (zwany dalej SSC)

Sportowcy, trenerzy i inni uczestnicy są zobowiązani do przestrzegania wymogów niniejszego regulaminu

i zasad konkurencji, wykazując dyscyplinę, organizację, szacunek dla przeciwników, sędziów i widzów.

Główny sędzia zawodów – Jacewicz Jan – +375257430067

Dział organizacyjny – +375 29 5875577

Kije wydawany jest w miejscu zawodów – bezpłatnie.

4. Uczestniczące organizacje i uczestnicy zawodów.

Zespoły kolektywów pracy, zespoły okręgów, placówek oświatowych, wszystkich sportowców amatorów,

mężczyzn i kobiet, niezależnie od miejsca zamieszkania i obywatelstwa, którzy zarejestrowali się w

przepisowy sposób i opłacili za start zawodów do czasu zawodów, mogą wziąć udział w konkursie:

UWAGA. W pszypadku oplaty wejscia na teren zawoduw, oplata wpisowyh zmnejszsie na kwote bilietu

wejsciewego.

– dystans 5 km. i 10 km. opłata 15 (piętnaście) Bel. rubli.

OPŁATA PŁATNOŚCI:

1. – 5 (pięć) rubli wejście na miejsce zawoduw

2. – Pozostała kwota jest wypłacana w dziale organizacyjnym w miejscu zawodów lub przelewem

bankowym.

Dzieci poniżej 18 roku życia i osoby niepełnosprawne płacą 7 (siedem) białoruskich rubli. Emerytowani

uczestnicy uprawnieni są do 50% zniżki.



Oplate nalierzy wplacac

BY58ALFA30152245380080270000 OO „Federacja Nordic Walking”, w CJSC Alfa-Bank, Grodno, ul. K.

Marks 44. SWIFT ALFABY2X, NIP  590375305.

Оплата принимается на рс BY58ALFA30152245380080270000 ОО «Федерация
скандинавской ходьбы», в ЗАО «Альфа-банк» г.Гродно, ул.

К.Маркса 44. КодALFABY2X, УНП 590375305.

Cel płatności: opłata za udzial w zawodah.  Oplate startowou można wpłacić w miejscu.

Opłata rejestracyjna zostanie wysłana w celu pokrycia kosztów organizacji zawoduw.

Zawodnicy ponoszą pełną odpowiedzialność za swoje zdrowie i poziom sprawności fizycznej, o które się

ubiegają przy ubieganiu się o udział w zawodach. Uczestnicy w wieku poniżej 18 lat mogą rywalizować z

przedstawicielem lub osobą odpowiedzialną w obecności zaświadczenia lekarskiego.

Zawodnicy są sklasyfikowani w następujących kategoriach wiekowych:

5 км 10 км

№ категория возраст категория возраст

1 Ж-Дети / M-Дети ≤ 13 Ж / M 18 – 29

2 Ж-Юниоры. / M-Юниоры. 14 – 17 Ж / M 30 – 39

3 Ж18-29 / M18-29 18 – 29 Ж / M 40 – 49

4 Ж30-39 / M30-39 30 – 39 Ж / M 50 – 59

5 Ж40-44 / M40-44 40 – 44 Ж / M 60 – 69

6 Ж45-49 / M45-49 45 – 49 Ж / M >70

7 Ж50-54 / M50-54 50 – 54



8 Ж55-59 / M55-59 55 – 59

9 Ж60-64 / M-60-64 60 – 64

10 Ж65-69 / M-65-69 65 – 69

11 Ж70 / M70 >70

12 Ж Инвалиды /

M Инвалиды

open

Rywalizacje drużynowe.

– Każdy zespół stawia uczestników w różnych odległościach i otrzymuje za to punkty.

– W zawodach drużynowych są następujące punkty:

– 5 km. – 4 kobiety i 4 mężczyzn z najlepszym wynikiem

– 10 km. – 3 mężczyzn i 3 kobiety

– Punkty są sumowane zgodnie z wynikami uzyskanymi w każdej kategorii wiekowej. Wygrywa zespół,

który zbiera najwięcej punktów.

– Udział drużyn z niekompletnymi uczestnikami jest dozwolony, co wpływa na odbiór punktów w

zawodach drużynowych.

– Można wystawiać dwie lub więcej drużyn z tej samej organizacji lub klubu.

– Uczestnicy mogą brać udział w dwóch dystansach  jerzeli jest taka morzliwosc.

Zawody drużynowe na oddzielnych dystansach.

–  5 km. – 5 mężczyzn i 5 kobiet

–  10 km. – 4 mężczyzn i 4 kobiety



Dodatkowe informacje na stronie internetowej www.bfnw.by. – Sekcja dokumentów (przepisy,

regulaminy NW)

5. Procedura rejestrowania i odbierania pakietów startowych.

Rejestracja uczestników odbywa się na

stronie https://b4sportonline.pl/MKDsport_bel lub www.bfnw.by.

Rejestracja, wydawanie numerów i pakiety startowe będą przeprowadzane w miejscu zawodów:

15.02.2019- od 17.00 do 19.00 Obwud Grodzienski, ośrodek rekreacyjny „Prival”.

16.02.2019 – od 9.00 do 12.00 Obwud Grodzienski, ośrodek rekreacyjny „Prival”.

Program wydarzeń:

10.00 – 10.30 – Otwarcie zawodów

10.30 – 11.00 – szkoła NW i Rozgrzewka

11.00 – Start

15.30 – Podsumowanie i nagrodzenie zwycięzców

Rejestracja uczestnika jest potwierdzeniem udziału w zawodah, akceptacji warunków Regulaminu, zgody

na wykorzystanie jego danych osobowych  „FNW”

Zarejestrowany uczestnik wyraża zgodę na wykorzystanie swojego wizerunku (zdjęcia i materiały wideo)

w celu promowania i rozwijania Nordic Walking.

6. Określenie zwycięzców i laureatów konkursu, procedura przyznawania uczestników.

Nagradzanie odbywa się w dniu zawodów. Wszyscy uczestnicy, którzy ukończyli dystans o ustalonym

czasie, otrzymają pamiątkowy medal.

Zwycięzcy i laureaci zawoduw w swoich kategoriach wiekowych, zgodnie z Regulaminem, otrzymują

puchary (statuetki).

Wyniki konkursu są podsumowywane przez głównego sędziego wraz z komitetem organizacyjnym, po

czym są publikowane na oficjalnej stronie internetowej Nordic Walking Federation, na stronach

internetowych organizatorów, sponsorów i partnerów informacji.

7. Aspekty marketingowe

Organizatorzy konkursu mają następujące prawa:



– wyłączne prawo do używania oficjalnej nazwy zawodów i ich symboli;

– wyłączne prawo do reklamowania się w miejscach zawodów;

– wyłączne prawo do określania statusu organizacji, które dostarczają sprzęt techniczny i / lub sprzęt

sportowy do imprezy sportowej;

– wyłączne prawo do używania imienia i nazwiska zawodnika, a także ich zdjęć na zdjęciach i filmach.

Uczestnicy mają prawo do niezależnego zawierania umów sponsorskich i zapewniania reprezentacji ich

sponsorów (na przykład w nazwie drużyny lub w mundurze sportowym), ale tylko pod warunkiem, że

takie umowy nie naruszają zasady wyłączności zapewnionej przez organizatorów jednemu z ich

partnerów.

Zakwaterowanie, opłacenie wpisowego, podróży i posiłków dla uczestników na koszt organizacji

wysyłającej.

Komitet organizacyjny

Bonin 11E

arkadiuszkozak3@gmail.com 691 116 224

!

Stworzone przez MH Kamyk, Łańcucki sp. j.
Zerif Lite developed by ThemeIsle

https://www.facebook.com/herkules.event/?hc_ref=ARRnBOxsKMGqe7EIPj2EGOBrwXfQ9y2BmsY_fYahfEqVYaooZwqT_u2tvCG4Za9Pt6w
https://themeisle.com/

