Regulamin biegu „V Bieg Młodego Maratończyka”

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 w Wolsztynie.

2. Organizator
Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Wolsztyński Klub Biegowy
Powiat Wolsztyński
Dyrektor Biegu: Sylwia Tomiak-Rozynek, tel.: 606709673, e-mail: tosyl@poczta.onet.pl
Zapisy: Aleksander Warciarek, e-mail: o.warciarek@gmail.com

3. Termin i miejsce
Bieg odbędzie się w Wolsztynie, w dniu 26.05.2018r., bezpośrednio przed biegiem głównym „VII Wolsztyńska Dziesiątka”.
Zbiórka uczestników biegu przewidziana jest na godz. 14:50. Rozpoczęcie biegów nastąpi o godzinie 15:00.
Miejsce zbiórki znajduje się na boisku Szkoły Podstawowej nr 1 w Wolsztynie, przy ul. Poniatowskiego 1. Meta lokalizowana
będzie na ul. Marcinkowskiego, na wysokości MSS „Świtezianka”.

4. Biuro biegu
Biuro biegu znajduje się w Miejskiej Sali Sportowej „Świtezianka”, ul. Marcinkowskiego 10a, 64-200 Wolsztyn.
Odbiór pakietów startowych będzie możliwy w dniu 26.05.2018r., w godz. 12-14.30.

5. Trasy biegu i program zawodów.
Rywalizacja będzie prowadzona w 9 kategoriach wiekowych na 5 dystansach – szczegóły poniżej.
Kategorie wiekowe dziewcząt i chłopców
1 – rocznik 2012 i młodsi
2 – rocznik 2011
3 – rocznik 2010
4 – rocznik 2009
5 – rocznik 2008
6 – rocznik 2007
7 – rocznik 2006
8 – rocznik 2005
9 – rocznik 2002-2004

Dystans
200m
200m
300m
300m
450m
450m
450m
750m
1500m (2x750m)

W ramach każdej kategorii wiekowej będzie prowadzona oddzielna klasyfikacja dziewcząt i chłopców.

Harmonogram biegów
15.00 – bieg kategorii K1
15.04 - bieg kategorii M1
15.08 – bieg kategorii K2

15.12 – bieg kategorii M2
15.16 – bieg kategorii K3
15.20 – bieg kategorii M3
15.24 – bieg kategorii K4
15.28 – bieg kategorii M4
15.32 – bieg kategorii K5
15.37 – bieg kategorii M5
15.42 – bieg kategorii K6
15.47 – bieg kategorii M6
15.52 – bieg kategorii K7
15.57 – bieg kategorii M7
16.02 – bieg kategorii K8
16.12 – bieg kategorii M8
16.22 – bieg kategorii K9 i M9
16.32 – zakończenie.
Dekoracje we wszystkich kategoriach wiekowych odbywać się będą sukcesywnie po zakończonych biegach.

6. Warunki uczestnictwa






Organizator zastrzega limit 400 uczestników.
Wszyscy zawodnicy startujący w biegach muszą zostać zweryfikowaniu w Biurze Zawodów. W momencie weryfikacji
(odbioru pakietu startowego) obecność rodzica lub opiekuna prawnego jest obowiązkowa.
Rodzice lub opiekunowie prawni biorą pełną odpowiedzialność za dziecko.
Warunkiem dopuszczenia zawodnika do biegu będzie złożenie podpisu przez rodzica lub opiekuna prawnego pod
zgodą na udział w Biegu.
Warunkiem uczestnictwa w Biegu jest zgłoszenie zawodnika oraz uiszczenie opłaty startowej.

7. Zgłoszenia do biegu
Zgłoszenia można dokonać elektronicznie do dnia 11.05.2018r. na stronie www.wolsztynskiklubbiegowy.pl lub
www.bieg.powiatwolsztyn.pl. oraz bezpośrednio na stronie: https://goo.gl/forms/tgDSqUBEF5bpeoVJ2, jednak nie
później niż do dnia 18.05.2018 r. W przypadku zgłoszeń zarejestrowanych po dniu 11.05.2018 r., Organizator nie
gwarantuje właściwego rozmiaru koszulki.
W dniu zawodów zgłoszenia nie będą przyjmowane. Limit uczestników ustalono na 400 biegaczy.
Lista
zapisanych
uczestników
(lista
startowa)
będzie
dostępna
pod
adresem
https://drive.google.com/drive/folders/1cUbgnRe3K_7lrlWfykJWiqZUVcEJfEsy?usp=sharing i będzie aktualizowana
codziennie, do 21.05.2018r.

8. Opłata startowa
Opłata startowa wynosi 7zł, płatna przelewem na rachunek Organizatora:
Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Wolsztyński Klub Biegowy
ul. Poznańska 1, 64-200 Wolsztyn

nr rachunku: 02 1020 4144 0000 6502 0164 5944 (PKO Bank Polski SA Oddział 1 w Wolsztynie)
tytułem: opłata startowa, imię i nazwisko uczestnika biegu
Wpłacona opłata startowa nie podlega zwrotowi.

W ramach opłaty startowej uczestnicy otrzymują:
- pamiątkowy medal,
- koszulka
- numer startowy,
- opieka medyczna podczas biegu.

9. Klasyfikacja i nagrody
W ramach każdej kategorii wiekowej będzie prowadzona oddzielna klasyfikacja dziewcząt i chłopców.
Nagrody:



Za miejsca I-III w kategorii wiekowej dziewcząt i chłopców: dyplomy.
Każdy uczestnik, który ukończy bieg otrzymuje pamiątkowy medal.

10. Postanowienia końcowe







Bieg odbędzie się bez względu na pogodę.
Dopuszcza się obecność opiekuna podczas biegu tylko w przypadku dzieci rocznik 2011 i młodsi.
Podczas biegu nie będzie prowadzony pomiar czasu, a kolejność ustalana jest tylko dla 3 pierwszych zawodników.
Organizator zapewnia szatnie i toalety na terenie MSS „Świtezianka”.
Wyniki oraz zdjęcia z biegu zostaną zamieszczone na stronie www.wolsztynskiklubbiegowy.pl,
https://www.facebook.com/wolsztynskiklubbiegowy/ oraz www.bieg.powiatwolsztyn.pl.
Ostateczne prawo interpretacji niniejszego regulaminu przysługuje organizatorom biegu.

