Ronin Race+
Czerwieńsk, 16 czerwca 2018 r.
Cele i założenia biegu




Popularyzacja biegania jako najprostszej formy rekreacji fizycznej.
Promocja Gminy Czerwieńsk.
Propagowanie działań chroniących przyrodę.

Organizatorzy




Hala Sportowa „Lubuszanka” w Czerwieńsku.
Ronin Czerwieńsk.
Klub Zdecydowanych Optymistów.

Partner biegu


Nadleśnictwo Zielona Góra

Termin i miejsce





Bieg odbędzie się 16 czerwca (sobota) 2018 roku w Czerwieńsku.
Start o godz. 1100. Start i meta obok Hali Sportowej „Lubuszanka” w Czerwieńsku.
Bieg przeprowadzony zostanie na terenach leśnych. Dystans ok. 10,5 km.
Uwaga ! na trasie biegu do pokonania strumień o głębokości 40-50 cm.

Zasady uczestnictwa i zgłoszenia








Uczestnik biegu musi mieć ukończone 18 lat, posiadać aktualne badania lekarskie lub
złożyć oświadczenie o udziale w biegu na własną odpowiedzialność.
Za osobę zgłoszoną do biegu uważa się osobę, która wypełniła formularz zgłoszeniowy. Zgłoszenia na stronie www.super-sport.com.pl (do 11 czerwca) oraz w dniu zawodów w biurze zawodów.
Biuro zawodów mieści się Hali Sportowej „Lubuszanka” w Czerwieńsku. Biuro czynne w dniu imprezy tj. 16 czerwca (sobota) 2018 r. od 900 do 1030.
Numery startowe wydawane będą po okazaniu dokumentu tożsamości.
Przyjęcie numeru startowego uważa się za jednoznaczne z akceptacją regulaminu imprezy.
Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb biegu i rozpowszechnianie swojego wizerunku na materiałach filmowych i fotograficznych z biegu.
Prosimy o przemyślane zgłoszenia.

Klasyfikacja końcowa


Prowadzone będą indywidualne klasyfikacje generalne kobiet i mężczyzn.

Nagrody


W klasyfikacji generalnej za zajęcie miejsc 1-3 zawodnicy otrzymują medale lub statuetki i upominki.

Postanowienia końcowe










Uczestnicy biegu nie będą ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków.
Bieg odbędzie się bez względu na pogodę.
Uczestnicy mają obowiązek zachowania zasad fair-play podczas trwania biegu i na terenie biegu.
Szatnie i depozyty dla uczestników znajdować się będą w Hali Sportowej „Lubuszanka”.
Organizatorzy zapewniają opiekę lekarską w trakcie trwania imprezy biegowej, szatnie, natryski, toalety.
Organizatorzy nie odpowiadają za przedmioty pozostawione bez zabezpieczenia podczas imprezy.
Uczestnicy pokonujący trasę biegu nieprawidłowo nie będą klasyfikowani.
Protesty rozstrzyga Dyrektor Biegu. Protesty będą przyjmowane i rozpatrywane
w czasie 1 godziny po zakończeniu biegu.
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo interpretacji niniejszego regulaminu.

Hala Sportowa „Lubuszanka” w Czerwieńsku
ul. Zielonogórska 43A
66-016 Czerwieńsk
e-mail: lubuszanka@o2.pl
www.lubuszanka.pl
tel.

68 3219019
510 123 558

