REGULAMIN II RZECZYCKIEGO BIEGU RODZINNEGO
I. ORGANIZATOR
1. Organizatorem biegu jest Gmina Rzeczyca – Urząd Gminy, Gimnazjum, Szkoła Podstawowa,
GOK, OSP w Rzeczycy
2. Biuro zawodów mieści się w obiekcie Gminnej Środowiskowej Hali Sportowej przy
ul. Ks. J. Kitowicza 4 w Rzeczycy (dodatkowych informacji udzielają pracownicy Hali pod nr
Tel. 44 710 61 22)
3. Punkt informacyjny w dniu zawodów znajduje się w Biurze Gminnej Środowiskowej Hali
Sportowej przy ulicy Ks. J. Kitowicza 4 w Rzeczycy
II. PATRONAT
1. Honorowy patronat nad biegiem objął :
− Wójt Gminy Rzeczyca Marek Kaźmierczyk
III. CEL
1. Popularyzacja biegania jako najprostszej formy aktywności ruchowej
2. Promocja zdrowego stylu życia, wolnego od nałogów
3. Promocja Gminy Rzeczyca
IV. TERMIN, MIEJSCE ORAZ TRASA
1. Bieg odbędzie się w dniu 28.05.2017r., start o godz. 14.00.
2. Miejsce startu oraz mety na Kompleksie Rekreacyjno - Sportowym obok Gminnej
Środowiskowej Hali Sportowej w Rzeczycy.
3. Trasa biegu C i D wiedzie wyłączonymi z ruchu kołowego drogami Rzeczycy o nawierzchni
asfaltowej oraz brukowanej z kostki betonowej, natomiast biegi A i B są wytyczone na terenie
kompleksu rekreacyjno - sportowego.
V. KATEGORIE I KLASYFIKACJA
1. Klasyfikacja prowadzona będzie w niżej wymienionych kategoriach:
- bieg A- dla przedszkolaków i opiekuna pełnoletniego
- bieg B- dla uczniów klas I-III ze szkół podstawowych i opiekuna pełnoletniego
- bieg C- dla uczniów klas IV-VI ze szkół podstawowych
- bieg D- dla wszystkich chętnych (open)

Dystans „I Rzeczyckiego Biegu Rodzinnego” wynosi :
- bieg A: ok. 250 m
- bieg B: ok. 500 m
- bieg C: ok. 700 m
- bieg D: ok. 2000 m

VI. PRZEBIEG IMPREZY
1. 1300 Otwarcie biura zawodów
2. 1400 Oficjalne rozpoczęcie imprezy
3. 1415 Bieg strażaków
4. 1420 Rozgrzewka do biegu w kat. A, B, C
5. 1430 Start biegu w kat. A
6. 1445 Start biegu w kat. B
7. 1500 Start biegu w kat. C
8. 1520 Rozgrzewka do biegu w kat. D
9. 1530 Start biegu w kat. D
10.Ok. godz. 1600 Podsumowanie, wręczenie oraz losowanie nagród.
11.Ok. godz. 1630 Oficjalne zakończenie imprezy.
VII. PUNKT ODŚWIEŻANIA
1. Punkt odświeżania będzie znajdował się na mecie biegu.
2.

W punkcie odświeżania będzie dostępna woda mineralna w jednorazowych kubkach

VIII. NAGRODY
1.

Wszyscy uczestnicy zawodów którzy ukończą bieg otrzymują medal,

i dodatkowo we wszystkich kategoriach za:
I miejsce – dyplom, puchar w kategorii dziewcząt i chłopców
II miejsce – dyplom, puchar w kategorii dziewcząt i chłopców
III miejsce – dyplom, puchar w kategorii dziewcząt i chłopców

2. Upominki:
− dla najmłodszego i najstarszego uczestnika biegu,
- losowanie nagród wśród wszystkich odbędzie się po zakończonych biegach.
IX. WARUNKI UCZESTNICTWA
1. Udział w biegu jest otwarty dla wszystkich po uiszczeniu opłaty startowej w wysokości 1zł –
dzieci, 5zł- dorośli: od uczestnika biegu.

2. Warunkiem dopuszczenia do uczestnictwa w biegu jest złożenie przed startem przez
uczestnika (w przypadku osób niepełnoletnich przez opiekuna prawnego/rodzica) pisemnego
oświadczenia o stanie zdrowia pozwalającym na uczestnictwo w imprezie sportowej (druk do
pobrania w biurze zawodów lub na stronie internetowej Organizatora).
3.

Osoby poniżej 18 roku życia muszą posiadać pisemną zgodę rodziców na udział w biegu (druk
do pobrania w biurze zawodów lub na stronie internetowej Organizatora).

4. Każdy uczestnik biegu powinien wypełnić kartę uczestnictwa zgodnie z dokumentem
tożsamości i zostać zweryfikowany w Biurze Zawodów (konieczność posiadania dowodu
osobistego lub legitymacji szkolnej - nie dotyczy udziału dzieci w biegu A )
Każdy uczestnik musi posiadać numer startowy. Brak numeru startowego powoduje
dyskwalifikację.
5. Numer startowy otrzyma niepełnoletni uczestnik biegu jeżeli rodzic lub opiekun prawny
podpisze oświadczenie o stanie zdrowia dziecka
6. Uczestnik biegu lub opiekun prawny ,wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych
osobowych oraz wizerunku i zdjęć dla potrzeb związanych z organizacją i promocją imprezy.
7. Każdy uczestnik lub opiekun prawny zobowiązany jest do zapoznania się z regulaminem i
jego akceptacją.
8. Zabrania się wnoszenia na trasę biegu przedmiotów, które mogą być niebezpieczne dla
innych Uczestników.
9. Ze względów bezpieczeństwa w biegu zabroniony jest udział osób poruszających się na
rowerach, wrotkach, rolkach, deskorolkach.
10. Weryfikacja uczestników, wydawanie numerów startowych odbędzie się 28.05.2017 roku w
Biurze Zawodów od godziny 13.00
11. W biegu D na 2000 m dopuszczamy do startu zawodników z kijkami Nordic Walking

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Bieg odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne (wyjątkiem będą stany klęski
żywiołowej, żałoba narodowa itp.).
2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie, o których zobowiązuje się
poinformować wszystkich uczestników przed rozpoczęciem biegu.
3. Komunikat końcowy z wynikami dostępny będzie na stronie internetowej: www.rzeczyca.pl
4. Prawo interpretacji niniejszego regulaminu przysługuje jedynie Organizatorowi.
5. Organizator udostępnia zawodnikom do przebrania pomieszczenie szatni bez możliwości
pozostawienia w niej rzeczy osobistych.
6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione lub zagubione na terenie
obiektu jak i podczas biegu.

7. Organizator nie ubezpiecza uczestników od NNW. Ubezpieczenie pozostaje w gestii
startujących osób.
8. W przypadku stwierdzenia skracania dystansu zawodnik zostanie zdyskwalifikowany.
9. Bieg prowadzi i kończy na rowerze oznakowany pilot.
10. W zabezpieczeniu I Rzeczyckiego Biegu Rodzinnego pomagać będzie Policja, zastępy
Ochotniczej Straży Pożarnej z wozami, karetka Pogotowia Ratunkowego oraz 20
wolontariuszy.

