Program Maratonu Kolarskiego
22.08. / niedziela/

7.30 – 8.00 – przyjmowanie uczestników
maratonu w biurze zawodów
8.00 – 13.00 – przeprowadzenie maratonu
13.00 – 14.00 – uroczyste podsumowanie maratonu

R E G U L A MIN
Min i Mar at on u K olar sk ie go A U D A X
” Zdob y w am y G ór y O paw sk ie ”
2 2 si er p n i a 2 01 0 r .
ORGANIZATOR
Klub Turystyki Kolarskiej KTUKOL – Głuchołazy
Wydział Promocji, Turystyki i Sportu UM w Głuchołazach
przy współpracy:
Urzędu Marszałkowskiego w Opolu, Starostwa Powiatowego w Nysie,
Oddziału PTTK w Głuchołazach, INTERMARCHE DANILA sp.zo.o.

MIEJSCE I TERMIN
Parking przy markecie INTERMARCHE w Głuchołazach ul. Grunwaldzka
22 sierpnia 2010r. godz. 8.00 – 14.00
.
TRASA AUDAXU
Uczestnicy będą mieli do pokonania dystans w odpowiednim limicie czasowym
105 km – 5 rund x 21 km – limit 5 godz.
Runda : Start – Meta parking przy markecie INTERMARCHE ul. Grunwaldzka
ul. Wrocławska ( droga Głuchołazy – Nysa ), Nowy Świętów, Stary Las, Nowy Las,
Charbielin, Głuchołazy, ul. Wyszyńskiego, ul. Grunwaldzka, parking przy markecie
INTERMARCHE
Ponadto organizator proponuje także przejazd 1 rundy zwanej dalej rekreacyjną
( 21 km.), w ramach promocji zdrowego i sportowego stylu życia
UWAGA Maraton Kolarski odbędzie się przy normalnym ruchu drogowym.
Obowiązuje przestrzeganie przepisów ruchu drogowego !!!
” ZACHOWAJ ROZSĄDEK I OSTROŻNOŚĆ”
WARUNKI UCZESTNICTWA
W maratonie mogą brać udział osoby o dobrej kondycji fizycznej, posiadający sprawny
rower oraz aktualne badania lekarskie. W przypadku braku aktualnego badania
lekarskiego – pisemne oświadczenie o dobrym stanie zdrowia. Młodzież do lat 18 musi
posiadać pisemną zgodę rodziców lub opiekuna grupy.

ZGŁOSZENIA
Zgłoszenia do udziału w Maratonie należy dokonać telefonicznie lub e-mailem
do dnia 18.08.2010r.
Tel. 500082086 e-mail : elekkontakt@interia.pl
Tel. 77/4092119 e-mail : promocja@glucholazy.pl
Minimalna informacja powinna zawierać : imię i nazwisko, rok urodzenia ,
adres zamieszkania, nr telefonu, wariant trasy AUDAX lub rekreacyjna
Opłata startowa płatna w biurze zawodów w dniu startu wynosi :
Młodzież do 18 roku życia 5 złotych, powyżej 18 roku życia 10złotych.

POSTANOWIENIA
KOŃCOWE

-Organizator maratonu nie ubezpiecza uczestników od
następstw nieszczęśliwych wypadków i zaleca indywidualne
ubezpieczenie od NW i OC,
-zawodnicy startują w maratonie na własną odpowiedzialność
-zawodnicy niepełnoletni muszą posiadać pisemną
zgodę rodziców lub opiekuna na udział w maratonie,
-zaleca się jazdę w kaskach pełnych,
- uczestników obowiązuje przestrzeganie przepisów ruchu
drogowego,
- organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy
zagubione lub pozostawione oraz za szkody wyrządzone
osobom trzecim przez uczestników rajdu i na odwrót,
-maraton odbędzie się bez względu na pogodę,
- organizator zastrzega sobie prawo do zmiany sposobu
przeprowadzenia imprezy z przyczyn od niego nie zależ.,
- organizator zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym
regulaminie, oraz prawo do jego interpretacji

Karta

ŚWIADCZENIA
Dla 150 pierwszych zgłoszonych do Maratonu uczestników, organizatorzy zapewniają
koszulkę i statuetkę okolicznościową, a dla uczestników przejazdu 1 rundy zwanej
rekreacyjną – statuetkę.
Bufet na trasie maratonu.

regulamin na stronie

www.ktukol.pl www.glucholazy.pl

ZAPRASZAMY ORGANIZATOR

