X Jubileuszowy Papieski Bieg Przełajowy
REGULAMIN BIEGÓW TOWARZYSZĄCYCH
dla dzieci, uczniów Szkół Podstawowych i Gimnazjów

1. Organizatorzy: Stowarzyszenie Biegaczy Gminy Szydłowo oraz Zespół Szkół im. Władysława
Stanisława Reymonta w Starej Łubiance
2. Patronat honorowy: Wójt Gminy Szydłowo, Starosta Powiatu Pilskiego.
3.






Cele imprezy:
Bieg dla upamiętnienia Św. Jana Pawła II
Popularyzacja biegów jako naturalnej formy spędzania wolnego czasu na świeżym powietrzu
Promowanie zdrowego stylu życia oraz integracja pokoleń mieszkańców gminy
Zachęcenie najzdolniejszych do podjęcia systematycznych zajęć treningowych z lekkiej atletyki
Promocja miejscowości i gminy

4. Termin: 7.04.2018r.
5. Miejsce: Stara Łubianka
6. Trasa: w zależności od grupy wiekowej
7. Start / meta: Boisko sportowe przy Zespole Szkół w Starej Łubiance, ul. Polna 8
8. Biuro zawodów: Zespół Szkół w Starej Łubiance, ul. Polna 8
9.







Kategorie wiekowe i długość trasy:
Dzieci w wieku przedszkolnym – dystans ok. 100m
Uczniowie klas I-II szkół podstawowych – dystans ok. 300m
Uczniowie klas III-IV szkół podstawowych – dystans ok. 400m
Uczniowie klas V-VI szkół podstawowych – dystans ok. 600m
Uczniowie klas VII szkół podstawowych oraz II-III gimnazjum – dystans ok. 1500m
Uczniowie klas VII szkół podstawowych oraz II-III gimn. – „Nordic Walking” dystans ok. 1500m

10. Sposób przeprowadzenia zawodów:
 w zawodach biorą udział uczniowie szkół podstawowych oraz gimnazjów
 zgłoszenie musi zawierać: imię i nazwisko, rok urodzenia, kategorię wiekową, nazwę szkoły
 zgłoszenia grupowe z poszczególnych szkół należy nadsyłać w terminie do 4.04 wyłącznie mailowo
na adres: biuro@biegamy.org
 indywidualne zgłoszenia zawodnika można dokonać przed zawodami
 zawodnicy startują z karteczkami startowymi, które przekażą sędziemu po ukończeniu biegu (odbiór
kart przed zawodami)
 na kartkę startową należy wpisać drukowanymi literami: imię i nazwisko, rok urodzenia, kategorię
wiekową oraz nazwę szkoły
 zawody zaczynamy od biegów najstarszych kategorii wiekowych

11. Program imprezy:
 9.00 – 9.30 – zapisy, potwierdzenie zgłoszeń oraz odbiór karteczek startowych
 10.00 – start biegu uczniów gimnazjów

12. Nagrody:
 w poszczególnych kategoriach wiekowych (poza dziećmi w wieku przedszkolnym) za zajęcie miejsc
I-III pamiątkowe puchary lub trofea
 za uczestnictwo w biegu niezależnie od zajętej lokaty, dla wszystkich kategorii wiekowych,
pamiątkowy medal
13. Postanowienia końcowe:
 organizatorzy zastrzegają możliwość zmian w godzinach rozpoczęcia poszczególnych punktów
programu, o czym uczestnicy będą informowani na bieżąco na miejscu startu/mety
 biegi rozegrane zostaną bez względu na pogodę
 organizatorzy zabezpieczą opiekę medyczną w czasie trwania zawodów
 każdy zawodnik powinien posiadać zezwolenie lekarskie lub zgodę rodziców
 organizatorzy nie odpowiadają za rzeczy pozostawione i zgubione oraz za kontuzje poniesione przez
zawodników przed w trakcie i po zawodach
 uczestnicy zawodów otrzymają po zawodach swojej kategorii posiłek i napój
 wręczenie medali, dyplomów i nagród rzeczowych oraz podsumowanie klasyfikacji drużynowej
nastąpi po rozegraniu wszystkich biegów
 udział w zawodach jest bezpłatny
 zawodnicy startują w butach bez kolców
 zawodnicy przebierają się do zawodów we własnym zakresie
 obowiązuje strój sportowy odpowiedni do panujących warunków atmosferycznych
 ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatora

W załączeniu druki zgody rodziców:

ZGODA RODZICÓW
Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka
…………………………………………………………….
w biegu towarzyszącym imprezie sportowej pn. „X Jubileuszowy Papieski Bieg Przełajowy”, który
odbędzie się w Starej Łubiance dnia 7.04.2018r. (sobota) od godz. 1000. Rodzice, opiekunowie prawni
oświadczają jednocześnie, że: u dziecka nie ma przeciwwskazań zdrowotnych i wychowawczych, które
mogą utrudniać lub uniemożliwić jego udział w zawodach.
Podpisy opiekunów prawnych dziecka
Imię i nazwisko rodzica lub opiekuna prawnego ..........................................................
podpis .................................
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