REGULAMIN
MISTRZOSTW ŚWIATA W PCHANIU
WÓZKA Z WĘGLEM
KARBONALIA 2016
• CEL
- Promocja miasta Bogatynia
- Popularyzacja sportów siłowych
• Organizator
- Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia
- Ośrodek Sportu i Rekreacji w Bogatyni
• Termin i miejsce
- 26 czerwca 2016r. (niedziela), godz. 15:30 zapisy od 15:00
- Plac pod UMiG
• Zgłoszenia
- Zgłoszenie będą przyjmowane w dniu zawodów
• Warunki uczestnictwa
W zawodach mogą uczestniczyć zawodnicy którzy ukończyli 16-ty rok życia. Zawodnicy powinni posiadać
ważne badanie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do udziału w zawodach. W przypadku braku
badań, zawodnik zobowiązany jest złożyć pisemne oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do
udziału w zawodach (dotyczy zawodników pełnoletnich).
Organizator nie ponosi odpowiedzialności prawnej za udział w zawodach osób chorych i wynikające z tego
wypadki oraz skutki wypadków podczas zawodów i odszkodowania z tym związane.
• Kategorie
Zawody zostaną rozegrane w kategorii Open Kobiet oraz Open Mężczyzn.
• Opis konkurencji
Zawody będą polegały na przepchaniu wózka na odległości 2x15 metrów w jak najkrótszym czasie.
Zawodnik staje za wózkiem i na znak sędziego zaczyna go pchać na odległości 15 metrów, po czym
przebiega na drugą stronę wózka i pcha go w odwrotnym kierunku
• Sprawy organizacyjne
Zgłoszenia i informacje:
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Bogatyni
ul. Białogórska 28
59-920 Bogatynia
Tel 75 77 31 343 wew. 24
• Postanowienia końcowe
- Wszystkie sprawy sporne i nieujęte w regulaminie rozstrzyga sędzia główny i organizator,
- Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne wypadki i kradzieże zaistniałe w czasie trwania
imprezy,
- Wszyscy zawodnicy startujący w zawodach, startują na własną odpowiedzialność i nie będą wnosić
żadnych roszczeń w stosunku do organizatora w razie zaistnienia zdarzeń losowych podczas trwania
imprezy,
- Wszyscy zawodnicy zobowiązani są do zapoznania się z regulaminem i do jego przestrzegania,
- Organizator zastrzega sobie prawo do zmian niniejszego regulaminu.
Odwiedź koniecznie nasze internetowe strony:
www.osirbogatynia.pl
www.karbonalia.pl

