Regulamin
II Zawodów biegowych dziecięco – młodzieżowych „z pompą”
1. Cele biegu:
Popularyzacja biegania wśród dzieci i młodzieży, jako element aktywności fizycznej,
która ma wpływ na zdrowie człowieka.
Propagowanie zdrowego sposobu spędzania czasu.
Uatrakcyjnienie ofert imprez rekreacyjno – sportowych dla dzieci na terenie Powiatu
Międzychodzkiego.
2. Organizatorzy:
Stowarzyszenie Nowy Międzychód przy wsparciu finansowym Urzędu Miasta i
Gminy i Starostwa Powiatowego w Międzychodzie
Dyrektor biegu: Krzysztof Suszka, tel. 501485554
e-mail: krzysztof.suszka@nowymiedzychod.pl
3. Termin i miejsce:
Bieg odbędzie na Stadionie Miejskim w Międzychodzie ul. Langowicza 6
w dniu 26 sierpnia 2017 ( sobota ) na bieżni tartanowej.
Rozpoczęcie biegów o godz. 14.30
Biuro biegu znajduje się w Sali Gimnastycznej ( Stadion ).
4. Biegi rozegrane zostaną na dystansach:

Kolejność i czas biegów:

100m. – rocznik 2011 i młodszy ( K1, M1 )

godz. 14.30

200m. – rocznik 2008 – 2010 ( K2, M2 )

godz. 14.50

400m. – rocznik 2005 – 2007 ( K3, M3 )

godz. 15.10

800m. – rocznik 2002 – 2004 ( K4, M4 )

godz. 15.20

Ceremonia wydania pucharów, nagród za biegi o godz. 15.30
Podczas biegów elektroniczny pomiar czasy i ustalenie kolejności miejsc dokonywać
będzie firma PULSAR SPORT.
Posiadanie numeru startowego z chipem jest warunkiem wystartowania w biegach i
sklasyfikowania w komunikacie końcowym.
5. Nagrody:
Za miejsca I – III w kategoriach dziewczyn i chłopców w każdym biegu - puchary
oraz nagrody. Wszyscy uczestnicy biegów otrzymają medale i upominek.
Na adres poczty elektronicznej podanej przy rejestracji zostanie wysłany dyplom.
6. Zgłoszenia:
Zgłoszenie elektroniczne do biegów dzieci i młodzieży oraz regulamin
i obowiązkowe oświadczenie uczestnictwa w biegu za zgodą rodzica lub opiekuna
prawnego ( do pobrania ) na niżej podanych stronach:
www.miedzychodzka10.pl
Termin zgłoszenia zawodników upływa z dniem 20.08. 2017 (niedziela) lub
do wyczerpania miejsc (200 osób)
Wpisanie na listę i nadanie numeru startowego w biegach nastąpi po zaksięgowaniu
opłaty startowej na koncie organizatora. Zgłoszenie bez opłaty startowej pozostaje
nie zarejestrowane.
Organizator nie dopuszcza dodatkowych zgłoszeń w dniu zawodów.

- 2 7. Uczestnictwo:
Weryfikacja dzieci i młodzieży odbędzie się biurze zawodów w dniu
26 sierpnia 2017 w godz. 13.00 – 14.20.
W momencie weryfikacji ( obowiązuje legitymacja szkolna ) i odbioru pakietu
startowego oraz podczas biegu obecność rodzica lub opiekuna prawnego jest
obowiązkowa.
Każdy uczestnik biegu obowiązkowo musi mieć podpisaną zgodę rodzica lub
opiekuna prawnego na udział w biegach ( druk do pobrania ).
Rodzice ( lub opiekunowie prawni ) biorą pełna odpowiedzialność za dziecko.
8. Opłata startowa i sprawy finansowe:
Opłata startowa za bieg wynosi – 5 zł.
Sposoby dokonania opłaty startowej:
- przelew na konto Stowarzyszenia Nowy Międzychód
nr 25 9082 0005 0391 0105 2000 0020
W tytule przelewu bankowego należy wpisać imię i nazwisko dziecka, którego
opłata startowa dotyczy.
Wpłacona opłata startowa nie podlega zwrotowi.
9. Postanowienia końcowe:
Organizator zapewnia napoje i opiekę medyczną podczas biegu i po jego zakończeniu.
Dopuszcza się bieg rodzica (opiekuna) obok dziecka (bez trzymania) tylko w
najmłodszej grupie (rocznik 2011 i młodsze).
Interpretacja powyższego regulaminu należy wyłącznie do organizatora biegów.

Dyrektor biegu
Krzysztof Suszka

