Augustów narciar-ski tour
sobota 21 stycznia 2017 roku – roku sprint 3X1000 m (CL)
ZAPOWIEDŹ ZAWODÓW
Sprinty na dystansie 1000 m stylem klasycznym
Organizatorzy:
Centrum Sportu i Rekreacji w Augustowie
Gmina Miasto Augustów
Cele:
Popularyzacja narciarstwa biegowego w Augustowie,
Rywalizacja sportowa młodzieży i dorosłych,
Rozbudzenie chęci do aktywności sportowej zimą.
Popularyzacja cyklu Grand-Prix Warmii i Mazur w Narciarstwie Biegowym
„MAZURY LOPPET CUP 2017”
Informacje organizacyjne:
21 stycznia – Sprinty - stadion CSiR przy ul. Tytoniowej 1
Rozegranie zawodów uzależnione jest od warunków pogodowych.
Zgłoszenia należy dokonać na formularzu startowym przesyłając pod adres
info@basenaugustow.pl Zapisy do biegów również w dniu zawodów w godz. 9.00 –
10.00
od godz. 10.00 - odprawa techniczna - wydawanie numerów startowych
Biuro zawodów znajdować się będzie na stadionie CSiR, ul. Tytoniowa 1
od godz. 11.00 rozpoczęcie eliminacji start do biegu co 30 sec.
Organizatorzy zapewniają pomiar czasu każdego uczestnika biegów, oraz numery
startowe.
Trasa do sprintów (CL):
Pętla wyznaczona na stadionie. Na stadionie głównym od godz. 10.50 mają prawo przebywać
tylko zawodnicy biorący udział w rywalizacji. Do rozgrzewki zawodników udostępniony
będzie stadion treningowy.

PROGRAM MINUTOWY SPRINTÓW

11.00 11.30 – I bieg eliminacyjny SPRINTU OPEN na dystansie 1000 m
11.40 – chłopcy szkół podstawowych klasy (4-6) wyścig na 800 m.
11.50 – dziewczęta szkół podstawowych klasy (4-6) wyścig na 400 m.
12.00 12.30 – II bieg eliminacyjny SPRINTU OPEN na dystansie 1000 m
12.40 - wyścigi skrzatów ( technika dowolna) kl. 1-3 S.P. – dystans ok. 150 metrów
13.00 – finały mężczyzn D,C,B,A (suma czasów dwóch biegów eliminacyjnych)
(1 – 5 z eliminacji – fin. A, 6-10 – fin. B, 11-15 – fin. C,16-20 -D)
13.20 – finały kobiet C,B,A (1 - 5 z eliminacji – finał A, 6-10 – finał B, 10-15 finał C)
DEKORACJE PO OSTATNIM BIEGU

Sprawy Ogólne:
Istniej możliwość wypożyczenia nart (10 zł DOROŚLI i DZIECI). Ilość nart ograniczona.
OPŁATY ZA UDZIAŁ W BIEGACH: Dorośli 30 zł. Dzieci 15 zł.
Wypełniony formularz zgłoszeniowy należy przesłać na adres info@basenaugustow.pl
Opłaty startowe należy uregulować w biurze zawodów podczas rejestracji.
Organizatorzy zapewniają:
Medale dla wszystkich uczestników zawodów
Ciepły posiłek i herbatę
Trofea i upominki dla najlepszych zawodników w poszczególnych kategoriach.
Zawody NARCIAR-SKI TOUR są pierwszym etapem cyklu MAZURY LOPPET CUP. Za wyniki w
zawodach sprinterskich przyznane zostaną punkty do klasyfikacji generalnej.
Uczestników zawodów obowiązuje regulamin „MAZURY LOPPET CUP”.

