REGULAMIN
V BIEGU PAMIĘCI ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH
WARTA 28.04.2019r.
1.ORGANIZATOR:
Gmina Warta i Hufiec ZHP Sieradz
oraz 7 Warcka Drużyna Harcerska „Bobry”
2.PARTNERZY :
Starostwo Powiatowe w Sieradzu
Warckie Centrum Kultury
Bank Spółdzielczy w Warcie
Zakład Wodociagów i Kanalizacji w Warcie
Zespół Pałacowo Parkowy w Małkowie
Klub Turystyki Wodnej „Warta”
RajSport Michał Piotrowicz
NeoPunkt -sklep RTV w Warcie
„Wzgórze”Szkółka Roślin Ozdobnych Rafał Budziński
Szkoła Podstawowa w Warcie
Restauracja „Pod Wiatrakiem” w Warcie
LGD Przymierze Jeziorsko
Ochotnicza Straż Pożarna w Warcie
Policja w Warcie
Zakład Gospodarki Komunalnej w Warcie
3.TERMIN: 28 kwietnia 2019r.
4.MIEJSCE : WARTA ul. A. TARNOWSKIEGO ( obok remizy OSP)
5.WPISOWE: 15 zł od osoby do 25 kwietnia 2019r ( po 25 .04 wpisowe 20 zł )
Wpłaty prosimy dokonywać na nr konta 17 10 20 45 64 00 00 54 02 00 95 93 12
( PKO BP ) -tytułem : V Bieg +imię i nazwisko
6..ZGŁOSZENIA / ZAPISY :
Zapisy od 3 kwietnia 2019 r do 25 kwietnia 2019 r. do godz. 20.00
Lista osób biorących udział w biegu zostanie ogłoszona w dn. 25.04.2019 r. do godz. 21.00
DECYDUJE KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ
Telefon 516-214-264 Żak Tadeusz
Zgłoszenia mail; zak.tadeusz@onet.pl
Mapa tras biegu zostanie opublikowana do 26.04.2019r.
7.TRASA /DYSTANS:
Trasa I: młodzieżowa
*dystans 1000 m (preferowany udział dzieci w wieku 8-13 lat)
*powierzchnia asfaltowa, płaska
*pomiar czasu elektroniczny
*trasa nie posiada atestu PZLA ( będzie oznakowana i zabezpieczona)
TRASA II: BIEG PRZEŁAJOWY
Trasa II : seniorska
*dystans 3000 m
*1 pętla
*powierzchnia pofałdowana, teren płaski, miejscami piaszczysty , asfaltowy
*trasa nie posiada atestu PZLA ( będzie oznakowana i zabezpieczona)
*pomiar czasu elektroniczny ( stoper )
7.ZASADY FINANSOWANIA:
*uczestnicy przyjeżdżają/odjeżdżają na własny koszt
*ubezpieczenie pokrywa organizator
*za otrzymane nagrody zwycięzcy nie wnoszą opłat

8.KLASYFIKACJA
Kategoria młodzieżowa: żeńska/męska
Kategoria seniorska: żeńska/męska
Nie przewidujemy klasyfikacji najmłodszy/najstarszy zawodnik.
Pomiar czasu – miejsca I-III z każdej grupy .
9.UCZESTNICTWO
Młodzież – okazanie pisemnej zgody rodziców/prawnych opiekunów
Limit uczestników biegu wynosi 100 osób
Organizator zastrzega sobie prawo wcześniejszego zamknięcia zapisów w przypadku wypełnienie limitu zgłoszeń
lub innych niezależnych od organizatora powodów.
Zawodnicy ( osoby dorosłe ) startują na własną odpowiedzialność
Każdy uczestnik biegu zostanie ubezpieczony przez organizatorów biegu.
11.NAGRODY:
Kategoria młodzieżowa: ( żeńska/męska)
I miejsce- medal, puchar, dyplom
II miejsce-medal, puchar,dyplom
III miejsce-medal, puchar,dyplom
Kategoria seniorska:
I miejsce-medal,puchar,dyplom
II miejsce-medal,puchar,dyplom
III miejsce-medal,puchar,dyplom
Organizator nie przewiduje nagród finansowych dla zwycięzców
Organizator zapewnia:
*numer startowy
*pamiątkowy medal dla każdego uczestnika
*ciepły posiłek
*napoje
12.CEL IMPREZY:
*popularyzacja sportu, biegania i zdrowego stylu życia
*popularyzacja historii
13.UWAGI KOŃCOWE
*wszystkich uczestników Biegu obowiązuje niniejszy regulamin
*nie przestrzeganie regulaminu przez uczestników skutkować będzie wykluczeniem z biegu
*bieg przeprowadzony będzie bez względu na pogodę
*zaleca się posiadanie aktualnych badań lekarskich
*organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione bez opieki w trakcie imprezy sportowej
*zaleca się posiadanie stroju odpowiedniego do warunków atmosferycznych
*zabrania się w trakcie imprezy wnoszenia i spożywania napojów alkoholowych,
środków odurzających,środków prawnie zakazanych
*osoby nie trzezwe będą usuwane przez służby porządkowe z miejsca imprezy
*opieka medyczna zapewniona
*interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatora
Opracował
Tadeusz Żak
drużynowy 7 Warckiej Drużyny Harcerskiej „Bobry”

