HMT III BIEG O SKARB ŚREDZKI
REGULAMIN
Biegów Przełajowych dla dzieci i młodzieży
1. CEL:
popularyzacja i utrwalanie nawyku biegania wśród dzieci i młodzieży,
integracja środowiska lokalnego,
wyłonienie najlepszych zawodników.
2. ORGANIZATORZY:
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Środzie Śląskiej i Gmina Środa Śląska
3. TERMIN I MIEJSCE:
30.09.2018 r. - Średzki Park Wodny w Środzie Śląskiej
Zgłoszenia

uczestników:

do

godz.

10:40.

Otwarcie

zawodów:

godz.

11:00.

Pierwszy bieg: godz. 11:00
4. PROGRAM ZAWODÓW:
-

Bieg Krasnala 3-6 lat

60m

-

Szkoły podstawowe kl. 1-3

400 m /400 m

dziewczęta/chłopcy
-

Szkoły podstawowe kl. 4-6

600 m /600 m

dziewczęta/chłopcy
-

Szkoły podstawowe kl. 7-8 oraz
gimnazjalne kl. 3:
dziewczęta

600 m

chłopcy

1000 m

5. UCZESTNICTWO:
Zgłoszenia na bieg obywają się u nauczycieli wychowania fizycznego oraz w dniu biegu.
Prawo startu mają uczniowie i dzieci posiadające zgodę opiekunów/rodziców
w zawodach sportowych.
Odpowiedzialność za dzieci podczas imprezy sprawują rodzice lub opiekunowie.

na start

6. FINANSOWANIE:
Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. zabezpiecza nagrody honorowe oraz częściowe koszty
organizacyjne. Koszty dojazdów pokrywają jednostki delegujące lub sami uczestnicy.
7. NAGRODY:
Wszyscy

zawodnicy/czki

w

biegach

szkolnych

otrzymają

pamiątkowe

medale,

zawodnicy/czki za zajęcie miejsc 1- 3 otrzymają medale i dyplomy.
8. SPRAWY RÓŻNE:
Uczestnicy winni posiadać dokument potwierdzający datę urodzenia i adres zamieszkania
(legitymacja szkolna, ew. dowód osobisty, paszport) aktualne badania lekarskie, ew.
zaświadczenie od lekarza zezwalające na udział w zawodach i ubezpieczenie od NW.
Każdy startujący powinien posiadać kartkę z imieniem, nazwiskiem, rocznikiem, nazwą
szkoły lub miejscowości i dystansem, którą odda sędziemu na mecie po ukończonym
biegu. Karty będą dostępne u koordynatora w dniu biegu.
Organizatorzy nie odpowiadają za rzeczy zaginione.
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do łączenia biegów.
Biegi odbędą się bez względu na pogodę.
Prawo interpretacji niniejszego regulaminu przysługuje tylko organizatorom.
Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie, o których zobowiązuje się
poinformować wszystkich uczestników przed rozpoczęciem imprezy.

ORGANIZATORZY

Program minutowy biegów dodatkowych w ramach HMT II Biegu o Skarb Średzki
30.09.2018 r.:
11:00 - Bieg Krasnala - wręczenie nagród bezpośrednio po biegu
11:15 - wyprowadzenie zawodników na linie startu
11:30 - bieg SP 1-3 - dziewczęta 400 m
11:40 - bieg SP 1-3 - chłopcy

400 m

11:50 - bieg SP 4-6 - dziewczęta 600 m
12:00 - bieg SP 4-6 - chłopcy

600 m

12:10 - bieg SP klasa 7 i 2-3 GM - dziewczęta 600 m
12:20 - bieg SP klasa 7 i 2-3 GM - chłopcy
13:05 - wręczenie nagród

1000 m

