REGULAMIN BIEGU ULICZNEGO
„O Puchar Burmistrza Bierutowa” w ramach imprezy sportowo-rekreacyjnej pt.
„Piknik z Klubem Ster”
I. CELE IMPREZY
1. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród mieszkańców Miasta i Gminy Bierutów.
2. Promocja biegania jako aktywnej formy spędzania czasu.
3. Promocja miasta i gminy Bierutów.
4. Popularyzacja zdrowego stylu życia, zapobieganie uzależnieniom wśród dzieci, młodzieży i dorosłych.
II. ORGANIZATOR
1. Stowarzyszenie im. Romka Kazimierskiego
III. TERMIN – MIEJSCE – TRASA
1. Biegi odbędą się dnia 06.09.2015 r. (niedziela).
2. Start i meta: Park Miejski w Bierutowie przy ulicy 1 Maja.
3. Biuro zawodów: Park Miejski w Bierutowie przy ulicy 1 Maja.
4. Dystans i trasy:
Bieg Krasnala - 50 metrów;
Kat. klas I-II 200 m;
Kat. klas III-IV 350 m;
Kat. klas V-VI 650 m;
Kat. gimnazjum 2x650 m;
Kat. szkół ponadgimnazjalnych 2x650m,
Kat OPEN 3x650 m.
5. Biegi odbędą się na chodniku przy Parku Miejskim w Bierutowie przy ulicy 1 Maja, ulicy
Wrocławskiej, ulicy Parkowej, ulicy Zielonej oraz ścieżkami wewnątrz parku.
6. Bieg odbywa się przy ograniczonym ruchu. Na wszystkich kluczowych zakrętach i rozwidleniach trasa
będzie zabezpieczona.
VI. ZGŁOSZENIA
1. Zgłoszenia i zapisy do udziału w biegu odbywać się będą w Biurze Zawodów:
w siedzibie klubu „Ster” ul. Młyńska 1, 56-420 Bierutów od 25 VIII 2015,
w dniu zawodów od godziny 15.00-16.00.
2. W biegu nie obowiązuje opłata startowa.

1.

IV. PROGRAM ZAWODÓW
15.00-16.00 – Godziny otwarcia biura zawodów.
Weryfikacja uczestników, wydawanie numerów startowych.
16.15 Bieg Krasnala dla dzieci do 6 lat.
16.30 – bieg dla uczniów klas 1-2 szkoły podstawowe
16.45 – bieg dla uczniów klas 3-4 szkoły podstawowe
17.00 – bieg dla uczniów klas 5-6 szkoły podstawowe

17.15 – bieg dla uczniów szkół gimnazjalnych
17.30 – bieg dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych
17.45 bieg w kategorii Open

2. W ramach zawodów organizator przewiduje dodatkowe zabawy, gry, konkursy, stoiska twórców
amatorów, występ drużyny rycerskiej, występ zespołu „DUBSTER” oraz małą gastronomię.
V. WARUNKI UCZESTNICTWA
1. Impreza ma charakter otwarty,
2. Uczestników biegu obowiązuje niniejszy regulamin.
3. Wszyscy zawodnicy startujący w biegu muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów. Zawodnik
podczas weryfikacji musi posiadać dowód tożsamości ze zdjęciem (dowód osobisty, paszport, prawo
jazdy, legitymację szkolną dla wieku 18 lat), w celu kontroli daty urodzenia.
4. Warunkiem uczestnictwa w zawodach jest wpisanie na listę zawodników.
5. W przypadku uczestników biegów którzy nie ukończyli 18 lat, zostaną wpisani na listę zawodników po
wręczeniu w biurze zawodów oświadczenia o zdolności do udziału w biegu wypełnionego
i podpisanego przez rodzica lub opiekuna prawnego dziecka. Oświadczenie stanowi załącznik nr 1 do
niniejszego regulaminu.
6. Osoba dorosła zostanie wpisana na listę zawodników po przedstawieniu dowodu osobistego oraz po
podpisaniu oświadczenia o zdolności do udziału w biegu. Oświadczenie stanowi załącznik nr 2 do
niniejszego regulaminu.
7. Każdy zawodnik startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność, co potwierdza złożeniem podpisu
pod oświadczeniem o zdolności do udziału w biegu (podst. Prawna Rozporządzenie Ministra Edukacji
Narodowej z dnia 12.09.2001 Dz. U. Nr 101 poz. 1095).
8. Zawodnicy pokonujący dystans biegu w sposób niedozwolony /skracanie trasy/ zostaną
zdyskwalifikowani,
9. Podczas zawodów zawodnicy muszą posiadać numery startowe przypięte z przodu na wysokości
klatki piersiowej,
10. Zabrania się startowania zawodnikom pod wpływem niedozwolonych środków oraz alkoholu.
11. Każdy zawodnik musi wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów weryfikacji
i umieszczenia w komunikacie końcowym.
12. Każdy zawodnik ma obowiązek zapoznać się z regulaminem biegu i zobowiązany jest do jego
przestrzegania.
13. Pobranie numeru startowego jest równoznaczne z akceptacją regulaminu biegu.

VII. KATEGORIE
1.Bieg Krasnala – dzieci do 6 lat
2.Bieg dla uczniów klas 1-2 szkoły podstawowe
3.Bieg dla uczniów klas 3-4 szkoły podstawowe
4.Bieg dla uczniów klas 5-6 szkoły podstawowe
5.Bieg dla uczniów szkół Gimnazjalnych
6.Bieg dla uczniów szkół Ponadgimnazjalnych
7.Bieg w kategorii Open
VIII. POMIAR CZASU
1. W trakcie zawodów zostanie wykorzystany ręczny pomiar czasu z wykorzystaniem stopera
sportowego.

IX. NAGRODY
Zwycięzca w kategorii Open otrzyma puchar Burmistrza Bierutowa. Pierwsza trójka w każdej kategorii
otrzyma medale oraz dyplomy. Każdy z uczestników otrzymuje pamiątkowy dyplom.

X. SPRAWY ORGANIZACYJNE
1. Bieg odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne,
2. Bieg odbędzie się przy częściowo zamkniętym ruchu ulicznym,
3. W czasie trwania zawodów organizator nie zapewnia opieki medycznej,
4. Organizator zapewnia napoje na trasie i na mecie oraz posiłek regeneracyjny,
5. Interpretacja regulaminu należy do organizatora,
6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy uczestników zawodów zgubione, uszkodzone lub
zniszczone.
7. Dyrektor Biegu może wykluczyć z zawodów osoby nieprzestrzegające regulaminu i ładu sportowego,
8. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora,
9. W sprawach nie ujętych w regulaminie ostateczną decyzje podejmuje organizator.
10. Wyniki biegów będą dostępne na stronie internetowej STOWARZYSZENIE ROZWOJU ZIEMI
BIERUTOWSKIEJ im. Romka Kazimierskiego http://www.ster-bierutow.info
XI. Kontakt
Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Bierutowskiej im Romka Kazimierskiego
ul. Koszarowa 1, 56-420 Bierutów
Tel. 604 616 633 – Tomasz Betka
669 539 687 – Henryka Zmarzły

załącznik nr 1

…....................................................
(Miejscowość, data)

Imię i nazwisko osoby niepełnoletniej biorącej udział w biegu:
.................................................................................................
Imię i nazwisko Rodzica lub Opiekuna prawnego oraz seria i nr dowodu osobistego:
.................................................................................................
Adres zamieszkania oraz numer telefoniczny rodzica lub Opiekuna Prawnego:
…...............................................................................................

Oświadczenie Rodzica lub Opiekuna prawnego o zdolności dziecka do
udziału w BIEGU ULICZNYM
„O Puchar Burmistrza Bierutowa” w ramach imprezy sportowo-rekreacyjnej pt.
„Piknik z Klubem Ster”

Ja wyżej wymieniony, jako Rodzic/Opiekun prawny, wyrażam zgodę na udział
........................................................... klasa ………………. w dniu 06.09.2015r w Bierutowie w biegu
„O Puchar Burmistrza”.

Jednocześnie oświadczam, że osoba niepełnoletnia, za którą biorę odpowiedzialność, urodziła się
po 06.09.1997r oraz że stan zdrowia pozwala jej na udział w tych zawodach. Oświadczam, że
zapoznałem się z treścią Regulaminu Biegu Ulicznego „O Puchar Burmistrza” oraz jestem świadomy
jego postanowień i w pełni je akceptuję.

.................................................................
(Podpis Rodzica lub Opiekuna prawnego)

załącznik nr 2

..........................................................
Miejscowość, data
..................................................................
Imię i nazwisko
.................................................................
Adres zamieszkania
Rok urodzenia .............................

Oświadczenie o zdolności do udziału w biegu
Niniejszym oświadczam, że jestem zdolny/a do udziału w organizowanych zawodach pod
nazwą bieg „ O Puchar Burmistrza Bierutowa” w ramach imprezy sportowo-rekreacyjnej

pt.
„Piknik z Klubem Ster”
w Bierutowie oraz, że brak jest jakichkolwiek przeciwwskazań do mojego czynnego
uczestnictwa w biegu. Oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem i go akceptuję. W
zawodach biorę udział na własną odpowiedzialność.

........................................................
( data i podpis uczestnika)

