URZĄD MIASTA I GMINY

BUSKO - ZDRÓJ

REGULAMIN
„Gminnych Biegów Przełajowych”
Zadanie pn. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej
w dyscyplinie lekkoatletyka jest współfinansowane ze środków
Gminy Busko - Zdrój

I. TERMIN I MIEJSCE:
Zawody odbędą się w dniu 10.05.2018 r. (czwartek)
na terenie Skateparku w Busku – Zdroju
Otwarcie zawodów o godzinie 10.00
Zakończenie około godz. 13.30
II. PROGRAM ZAWODÓW:
1. Dziewczęta klasa I – II - 300 m – godz. 10:20
2. Chłopcy klasa I – II - 300 m – godz. 10: 30
3. Chłopcy kl. III – IV- 300 m – godz. 10: 40
4. Dziewczęta kl. III – IV - 300 m – godz. 10: 50
5. Dziewczęta kl. V – VI – VII 600 m – godz. 11: 10
6. Chłopcy kl. V – VI – VII 600 m – godz. 11: 20
7. Dziewczęta kl. II – III Gimnazjum. 800 m – godz. 11: 30
8. Chłopcy kl. II – III Gimnazjum. 800 m – godz. 11: 40

9. Dziewczęta kl. - I Ponadpodstawowa

800 m – godz. 12: 00

10.Bieg dla uczniów niepełnosprawnych 300 m - godz. 12:10
11. Chłopcy kl. – I Ponadpodstawowa

800 m - godz. 12: 20

12. Dziewczęta kl. II i III Ponadpodstawowa - 800 m – godz. 12: 30
13. Chłopcy kl. II i III Ponadpodstawowa - 1600 m – godz. 12 : 40
14. kategoria "open" (dla rodziców, nauczycieli,
oraz wszystkich miłośników sportu) - ok. godz. 12 : 50 - 400 m,
15. zakończenie wręczenie dyplomów ,medali oraz pucharów dla szkół
– ok. godz. 13 : 30
III. WARUNKI UCZESTNICTWA:
Prawo startu w zawodach mają uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów,
szkół średnich . Każda szkoła ma prawo zgłosić dowolną liczbę zawodników
na każdym dystansie. zgłoszenie musi być potwierdzone przez dyrektora
szkoły.
W zawodach mogą też wystartować dorośli oraz wszyscy chętni. Dorośli
startują na własna odpowiedzialność. Młodzież niepełnoletnia startująca
indywidualnie ma obowiązek przedstawić kartę zdrowia ,zaświadczenie
lekarskie lub pisemną zgodę rodziców na udział w biegach.
Startujący zawodnik musi posiadać kartę startową wypisaną pismem
drukowanym wg wzoru:
IV. ZGŁOSZENIA:
Potwierdzenie udziału z podaniem ilości startujących zawodników należy
zgłaszać do dnia 05.05.2018 r. do godz. 15.00 pocztą elektroniczną na adres
meil: kssloneczko@o2.pl .Wszelkie pytania proszę kierować telefonicznie
pod nr tel. 507 316 802
V. KLASYFIKACJA I NAGRODY:
W klasyfikacji indywidualnej zawodnicy otrzymują: za zajęcie miejsca I-III
medale, a za zajęcie miejsca od IV-VI dyplomy.
Prowadzona będzie klasyfikacja zespołowa szkół .

Do klasyfikacji szkół punktują uczniowie zajmujący kolejno piętnaście miejsc
w swojej kategorii: I miejsce - 15 pkt .............. 15 miejsce - 1 pkt.
W tej klasyfikacji, szkoły za zajęcie miejsca od I - III otrzymają puchary i
dyplomy.

Nazwisko i imię ...................................................
Szkoła/ miejscowość .............................................
Rocznik .................................................................
Dystans .................................................................

UWAGA! Dowóz organizują szkoły we własnym zakresie.
Wszystkie sprawy nie ujęte w regulaminie rozstrzyga organizator.
Organizator nie ubezpiecza zawodników na czas zawodów.
Zawody zostaną rozegrane wg przepisów Polskiego Związku Lekkiej Atletyki
i Klubu Sportowego. Każdy zawodnik powinien posiadać kartę startową .
Impreza odbędzie się bez względu na pogodę.
W przypadku małej ilości zawodników z rocznika, organizator zastrzega
sobie prawo łączenia biegów i przyśpieszenia programu zawodów.
Za opiekę nad zawodnikami w czasie pobytu na zawodach odpowiadają
opiekunowie wyznaczeni przez dyrektorów szkół, a w czasie biegu
sędziowie wyznaczeni przez organizatora.
Organizator zastrzega sobie prawo interpretacji regulaminu.

Serdecznie zapraszamy

