Regulamin V Biegu Ćmielowskiego
Ćmielów – 18.05.2019r.
I. CEL
1.
Upowszechnianie biegania jako prostej i ogólnodostępnej formy
uprawiania sportu.
2.
Promocja miasta oraz atrakcji turystycznych gminy
3.
Integracja z biegaczami i wspólna zabawa sportowa

II. ORGANIZATOR
1. Centrum Obsługi Oświaty w Ćmielowie
2. Urząd Miasta i Gminy Ćmielów

III. TERMIN I MIEJSCE
1.
2.

Bieg Główny odbędzie się 18.05.2019 o godz. 1200
Start – parking leśny przy drodze do Rudy Kościelnej. Meta i Biuro Zawodów:
Stadion Leśny Ćmielowie

3.

Biuro Zawodów czynne 18.05.2019 w godz. 1030 – 1400.

4.

Program szczegółowy:

1030- otwarcie biura zawodów
1100- zamknięcie list startowych
1150 - powitanie zawodników na linii startu
1200- rozpoczęcie biegu
1230- zakończenie biegu głównego, rozpoczęcie biegów krótkodystansowych
1400- dekoracja zwycięzców – zakończenie imprezy

IV.TRASA
1.

Dystans – ok. 3000m. Trasa asfaltowa

2.

Pomiar czasu stoperami.

V. KLASYFIKACJA i KATEGORIE
Przedszkolaki ur. 2014, 2013,2012 - 200m
- klasy I – III- 2011, 2010, 2009, 400m
- klasy IV – V 2008, 2007 - 600m
( BIEG ODBĘDZIE SIĘ WOKÓŁ BOISKA STADIONU LEŚNEGO)

Mężczyźni:

M 13-14 lat (2005-2006)
M 15-16 lat (2003-2004)
M 17 lat i więcej ( 2002 i st.)

Kobiety:

K 13-14 lat (2005-2006)
K 15-16 lat (2003-2004)
K 17 lat i więcej (2002 i st.)

VI.WARUNKI UCZESTNICTWA
1. W biegu mogą wziąć udział zawodnicy, którzy podpiszą oświadczenie o dobrym
stanie zdrowia i zdolności do biegu. Osoby niepełnoletnie muszą przedstawić
zgodę na udział od prawnych opiekunów. Zawodnicy biorą udział w biegu na
własną odpowiedzialność. Rodzice i opiekunowie zobowiązani są do zapoznania
się z klauzulą dotyczącą bezpieczeństwa danych osobowych.
2. Każdy zawodnik ma obowiązek zapoznać się z regulaminem biegu i zobowiązany
jest do jego przestrzegania. Pobranie numeru startowego jest równoznaczne z
akceptacją regulaminu biegu.
3. W biegu mogą uczestniczyć osoby zameldowane lub pracujące (uczące się) na
terenie miasta i gminy Ćmielów.
4. Wszyscy startujący muszą zostać zweryfikowani 18.05.2019r. w Biurze Zawodów
Podczas weryfikacji zawodnik musi posiadać dowód tożsamości.
5. Podczas biegu zawodnicy muszą posiadać numery startowe przypięte z przodu do
koszulki.
Pod karą dyskwalifikacji niedozwolone jest zasłanianie numeru startowego.

Startujących obowiązuje estetyczny ubiór i obuwie sportowe.
6. Organizator zapewnia opiekę medyczną na trasie biegu oraz na mecie. Decyzje
lekarzy dotyczące kontynuowania biegu podczas imprezy są ostateczne i
nieodwołalne.
7. Zawodnicy pokonujący trasę w sposób niedozwolony zostaną zdyskwalifikowani.

VII. ZGŁOSZENIA
1. Zgłoszenia (wypełnione deklaracje) będą przyjmowane przez:
- Radosław Bzorek – Gimnazjum w Brzóstowej tel. 15 86 16 024
- Dariusz Piętka – Gimnazjum w Ćmielowie tel. 15 86 12 050
- Piotr Paszyński - kierownik hali sportowej tel. 15 86 16 020
oraz sekretariaty szkół, dyrekcję przedszkola.
Zgłoszenie powinno zawierać: nazwisko, imię, adres (kod, miejscowość, ulicę,
nr domu), datę urodzenia (dzień, miesiąc, rok).

Termin zgłoszeń do 13 maja 2019r. (poniedziałek) do godz. 12 00
Po tym terminie zgłoszenia nie będą przyjmowane.
VIII. NAGRODY
Puchary i dyplomy dla 3 najlepszych zawodników w poszczególnych kategoriach.
Wszyscy startujący otrzymują pamiątkową czapkę, pamiątkowy medal, napój,
baton oraz numer startowy.

IX. FINANSOWANIE
1.

Koszty organizacyjne ponoszą organizatorzy

2.

Nagrody fundują organizatorzy

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Impreza odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.
2. Organizator zastrzega sobie prawo ostatecznej interpretacji regulaminu i decyzji w
sprawach spornych.
3. Zawodnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez
organizatora w materiałach informacyjnych i reklamowych biegu.
4. Za wypadki zaistniałe na trasie biegu z winy zawodników lub osób towarzyszących
oraz za rzeczy pozostawione bez opieki, organizator nie ponosi odpowiedzialności.
5. Bieg Główny na dystansie 3000 m przeznaczony jest dla dzieci z klas VI-VIII, uczniów
gimnazjów, uczniów szkół ponadgimnazjalnych i osób dorosłych.
6. W przypadku małej ilości zgłoszeń w danej kategorii organizator zastrzega sobie prawo
zmiany przedziałów wiekowych dla kategorii.

Organizatorzy Biegu

