REGULAMIN „AKTYWNA GMINA- SPORTOWY NIECHLÓW”
(BIEGI DZIECI I MŁODZIEŻY)
09. 06. 2019
I. CEL ZAWODÓW:
1. Popularyzacja biegania jako jednej z form aktywności sportowej i jego promocja jako zdrowego
stylu życia.
2. Promowanie systematycznej aktywności sportowej.
3. Zapobieganie patologiom społecznym poprzez aktywność sportową.
4. Promocja gminy Niechlów.
II. ORGANIZATORZY:
1. Zespół Szkół w Niechlowie.
2. Gmina Niechlów.
III. PROGRAM:
BIEG 1 - GODZ. 12.20 Bieg na 1000m klasy IV-VI SP
BIEG 2 - GODZ. 12.35 Bieg na 1500m klasy VII SP i II-III gimnazjum
BIEG 3 - GODZ. 13.05 Bieg na 300m klasy I-III SP
BIEG 4 - GODZ. 13.15 Bieg na 100m przedszkolaków
IV. TRASA:
1. Dystans uzależniony jest od kategorii wiekowej.
2. Start i meta – stadion w Niechlowie, trasa terenowa poza stadionem
UWAGA! Bieg "maluchów" na 100m, ze względów bezpieczeństwa odbędzie się na trawie
(boisko piłkarskie).
V. UCZESTNICY:
1. Uczestnikiem zawodów mogą być wszyscy uczniowie szkół i przedszkoli.
VI. ZGŁOSZENIA:
1. Zgłoszenia do biegu należy dostarczyć w dzień zawodów, natomiast szkoły i przedszkola mają obowiązek
poinformowania organizatora ( ZS w Niechlowie) o przewidywanej liczbie uczniów zgłaszanych do
zawodów, w nieprzekraczalnym terminie do 24.05.2019 !!!
2. Stanięcie na starcie biegu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu i zgodą na
przetwarzanie danych osobowych oraz wykorzystaniem wizerunku uczestnika zawodów dla potrzeb biegu i
organizatora.
VII. NAGRODY:
1.
2.

Każdy uczestnik biegu szkolnego otrzymuje medal bezpośrednio po zakończonym biegu.
Dodatkowo obowiązuje klasyfikacja dziewcząt i chłopców (trzy pierwsze miejsca): puchar wręczony
zostanie podczas ceremonii dekoracji

3.

W biegu "maluchów" medale otrzymają wszyscy uczestnicy biegu. Ich wręczenie nastąpi bezpośrednio
po zakończeniu biegu

VIII. OBSŁUGA SPORTOWA:
1. Nad regulaminem biegu i sprawnością przeprowadzenia zawodów nadzór sprawuje Dyrektor Biegu.
2. Pomiędzy startem i metą uczestnicy biegu nie mogą korzystać z pomocy innych osób, za wyjątkiem
niezbędnej pomocy medycznej.
3. Ostateczne rozstrzygnięcia podejmuje Dyrektor Biegu.
IX. OBSŁUGA MEDYCZNA:
1. Organizator zapewnia obsługę medyczną w czasie trwania zawodów.
X. KONTAKT I INFORMACJE:
1. Zespół Szkół w Niechlowie
ul. Szkolna 23
56 - 215 Niechlów
tel: 65 - 543 - 56 - 23
2. Dyrektor Biegu: Tomasz Mielcarek tel.: 668 - 107 - 853
XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
1. Biegi odbędą się bez względu na warunki atmosferyczne.
2. Biegami kieruje Dyrektor Biegu, który podejmuje decyzje ostateczne w sprawach organizacyjnych,
bezpieczeństwa, porządkowych oraz w sprawach spornych.
3. Organizator zapewnia: szatnie dla zawodników oraz wodę.
4. Organizator nie odpowiada za rzeczy zagubione lub pozostawione przez zawodników.
5. Organizator zastrzega sobie prawo ostatecznej interpretacji niniejszego regulaminu.
6. Organizator nie ubezpiecza zawodników od następstw nieszczęśliwych wypadków.
7. Organizator decyduje o sprawach nie objętych niniejszym regulaminem.

Dyrektor Biegu
Bronisław Pospiech

