Regulamin

XX POWIATOWEGO BIEGU ULICZNEGO
IM. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO
I. CEL IMPREZY
1. Popularyzacja biegania jako najprostszej formy ruchu.
2. Promocja biegania wśród mieszkańców Horyńca- Zdroju.
3. Propagowanie zdrowego stylu życia wśród lokalnej społeczności.
4. Promowanie atrakcyjnych terenów do uprawiania rekreacji.
II. ORGANIZATOR
1. Szkoła Podstawowa im. Marszałka J. Piłsudskiego w Horyńcu- Zdroju
2. Urząd Gminy w Horyńcu- Zdroju
III. TERMIN I MIEJSCE
1. Bieg odbędzie się dnia 12 maja 2017 roku po ulicach miejscowości Horyniec- Zdrój.
Start biegu: godzina 10.00.
2. Miejsce startu i mety biegu: parking przy Szkole Podstawowej w Horyńcu- Zdroju.
Z parkingu szkoły zawodnicy są wyprowadzani lub wyjeżdżają na linię startu umieszczoną
w wyznaczonym przez organizatorów miejscu w zależności od długości dystansu.
3. Biuro zawodów usytuowane będzie na terenie Szkoły Podstawowej w Horyńcu- Zdroju.
4. Biuro Zawodów pracować będzie w dniu zawodów od godz. 9.00.
5. Długość trasy wynosi od 150m do 1200m w zależności od kategorii wiekowej (100 %
nawierzchnia asfaltowa).
6. Bieg odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.
7. Dekoracja zwycięzców oraz wręczanie nagród dla uczestników rozpoczną się o godzinie
12.00 na terenie Szkoły Podstawowej w Horyńcu- Zdroju, w pobliżu linii mety.
IV. UCZESTNICTWO
1. Każdy uczestnik ma obowiązek zapoznać się z Regulaminem biegu i zobowiązany jest
do jego przestrzegania.
2. Prawo startu w biegu mają wyłącznie uczniowie szkół z terenu powiatu lubaczowskiego,
których opiekunowie zgłoszą chęć udziału w zawodach w biurze organizacyjnym.
3. Opiekunowie drużyn muszą posiadać zbiorowe zgłoszenie uczniów do udziału w zawodach
podpisane przez dyrektora danej szkoły.
4. Ze względów organizacyjnych szkoły spoza terenu gminy Horyniec-Zdrój mogą wystawić
maksymalnie po trzech uczestników każdej kategorii.
5. Uczestnicy muszą posiadać aktualne badania lekarskie, za co odpowiedzialni są
opiekunowie grup.
6. Decyzje opieki medycznej dotyczące kontynuowania biegu podczas imprezy są ostateczne
i nieodwołalne.
7. Uczestnicy wyrażają zgodę na podawanie do wiadomości publicznej imienia, nazwiska
i kategorii wiekowej oraz publikowanie wizerunku Uczestnika biegu w związku z udziałem
w imprezie sportowo-rekreacyjnej XX Bieg Uliczny im. Marszałka J. Piłsudskiego.

V. ZGŁOSZENIA
Zgłoszenia przyjmowane są na godzinę przed biegiem w biurze organizacyjnym.
VI. OPŁATY
Uczestnicy zawodów ponoszą koszty transportu na miejsce zawodów, pozostałe koszty
(medale, dyplomy, transport na linię startu, posiłek, napoje) ponosi organizator
VIII. KATEGORIE I DŁUGOŚCI DYSTANSÓW
1. Klasyfikacja dziewcząt i chłopców.
2. Klasyfikacje wiekowe:
- rocznik 2010 i młodsi - dystans 150m
Bieg Przedszkolaka
- rocznik 2009 - 2008 - dystans 300m
Szkoły Podstawowe
- rocznik 2007 - 2006 - dystans 600m
Szkoły Podstawowe
- rocznik 2005 - 2004 - dystans 1000m
Szkoły Podstawowe
- rocznik 2003 - 2001 - dystans 1200m
Gimnazja
- rocznik 2000 - 1998 - dystans 1200m
szkoły ponadgimnazjalne
VII. NAGRODY
1. Zdobywcy I miejsca w każdej kategorii dziewcząt i chłopców otrzymają nagrody rzeczowe.
2. Zdobywcy miejsc I – III w każdej kategorii dziewcząt i chłopców otrzymają medale.
3. Zdobywcy miejsc I – VI w każdej kategorii dziewcząt i chłopców otrzymają dyplomy.

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Organizator nie odpowiada za rzeczy zaginione w trakcie trwania Imprezy.
2. Każdy zawodnik ma obowiązek zachować szczególną ostrożność i stosować się do poleceń
organizatorów i służb porządkowych.
3. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania imprezy lub jej przerwania bez podawania
przyczyn.
4. Wszyscy uczestnicy biorą udział w biegu na własną odpowiedzialność i nie mogą wnosić
żadnych roszczeń w stosunku do organizatorów w razie zaistnienia zdarzeń losowych podczas
trwania imprezy.
5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu i ostatecznej interpretacji
niniejszego Regulaminu.
6. Wszyscy uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania zasad bezpieczeństwa i kultury
osobistej oraz dbałości o porządek na trasie i terenie zawodów.
7. W sprawach nie objętych Regulaminem rozstrzyga Organizator.
8. Wiążąca i ostateczna interpretacja niniejszego Regulaminu przysługuje wyłącznie
Organizatorowi.
KONTAKT DO ORGANIZATORA

e-mail: sphoryniec@gmail.com
tel. 166313015 lub 166313870

