2. Rogoziñski Pó³maraton Przemys³a II
Regulamin - Biegi Dzieciêce
1. CEL IMPREZY
- popularyzacja biegów jako naturalnej formy spêdzania czasu wolnego na œwie¿ym powietrzu,
- zachêcenie do aktywnego wypoczynku, oraz zdrowego i sportowego trybu ¿ycia,
- uatrakcyjnienie oferty imprez rekreacyjno- sportowych dla dzieci i m³odzie¿y na terenie miasta RogoŸno,
- promocja RogoŸna jako zdrowego i atrakcyjnego miejsca wypoczynku.
2. ORGANIZACJA
Stowarzyszenie Rogoziñski Klub Biegacza, ul. Fabryczna 5, 64-610 RogoŸno
przy wspó³pracy z Rogoziñskim Centrum Kultury, ul. II Armi Wojska Polskiego 4, 64-610 RogoŸno
oraz przy wsparciu finansowym Gminy RogoŸno
3. TERMIN I MIEJSCE
- Biegi odbêd¹ siê 5 listopada 2016r. - Start i meta biegów usytu³owane bêd¹ na Stadionie Miejskim w RogoŸnie
- Start biegów nast¹pi zgodnie z harmonogramem
4. KATEGORIE I DYSTANSE
Biegi zostan¹ rozegrane na dystansach:
- Klasy I-III szko³y podstawowej - 400m
- Klasy IV- VI szko³y podstawowej - 800m
- Gimnazjum - 1000m
- Uczniowie szkó³ œrednich - 1500m
5. HARMONOGRAM
- 9:00 rozpoczêcie imprezy
- 9:10 start biegów kategorii szkó³ œrednich
- 9:25 start biegów w kategorii gimnazjum
- 9:40 ceremonia kategorii szkó³ gimnazjalych i œrednich
- 9:55 start biegów kategorii Klas IV- VI SP dziewczynki
- 10:15 start biegów kategorii Klas IV- VI SP ch³opcy
- 10:35 start biegów kategorii klas I-III SP dziewczynki
- 10:55 start biegów kategorii klas I-III SP ch³opcy
- 11:10 ceremonia kategorii szkó³ podstawowych
- 11:30 Oficjalne zakoñczenie
6. ZG£OSZENIA
Zg³oszenia odbywaj¹ siê poprzez zg³oszenie siê do wyznaczonego w danej szkole nauczyciela koordynuj¹cego grupê.
Zg³oszenia dzieci spoza Gminy RogoŸno odbywaj¹ siê w dzieñ imprezy w Biurze Zawodów - Biegi Dzieciêce na
Stadionie Miejskim w RogoŸnie
7. UCZESTNICTWO I WERYFIKACJA ZAWODNIKÓW
- Ka¿dy z zawodników zobowi¹zany jest do posiadania podpisanej Zgody rodziców/pe³noprawnych opiekunów wraz z
oœwiadczeniem w którym rodzic/pe³noprawny opiekun oœwiadcza zapoznanie siê z Regulaminem biegów. Brak poprawnie
wype³nionej Zgody rodziców/pe³noprawnych opiekunów uniemo¿liwia dopuszczenie do udzia³u w zawodach.
- Weryfikacja uczestników spoza Gminy RogoŸno nastêpujê w Biurze Zawodów - Biegi Dzieciêce, na podstawie dokumentu
potwierdzaj¹cego to¿samoœæ (legitymacja szkolna, dowód osobisty, itp.) w towarzystwie rodzica lub pe³noprawnego
opiekuna który, zobowi¹zany jest do wype³nienia podpisania Zgody rodzica/ pe³noprawnego opiekuna.
(W dniu zawodów istnieje mo¿liwoœæ zg³oszenia 40 zawodników)
- Ka¿dy z uczestników zobowi¹zany jest do stawienia siê w Strefie biegacza w okreœlonej dla siebie kategorii biegowej na 20
minut przed startem z odpowiednio przypiêtym numerem startowym.
Osoba bez przypiêtego numeru startowego nie zostanie wpuszczona do strefy biegacza i nie zostanie dopuszczona do
biegu. Warunkiem otrzymania numeru startowego przez uczestnika jest dostarczenie poprawnie wype³nionej Zgody
rodziców/pe³noprawnych opiekunów.

8. POMIAR CZASU
Do ustalenia miejsc na mecie zawodów zostanie wykorzystany profesjonalny elektroniczny pomiar czasu. Ka¿dy uczestnik
otrzyma numer startowy z wbudowanym chipem, który nale¿y przypi¹æ z przodu koszulki i zwróciæ niezw³ocznie po
zakoñczeniu zawodów.
9. KLASYFIKACJA
W poszczególnych kategoriach biegów zostanie przeprowadzona osobna klasyfikacja dla dziewcz¹t i ch³opców.
10. NAGROGY
Ka¿dy z uczestników biegów który ukoñczy bieg otrzyma pami¹tkowy medal.
(Warunkiem otrzymania medalu jest zwrot numeru startowego)
Dla najlepszych uczestników w poszczególnych kategoriach organizator przewiduje puchary
11. POSTANOWIENIA KOÑCOWE
Biegi odbêd¹ siê bez wzglêdu na warunki atmosferyczne. Uczestnik zobowi¹zany jest do przestrzegania wszelkich zasad i
przepisów, które maj¹ zastosowanie do uczestników Biegów w szczególnoœci zasad fair play. Organizator zapewnia opiekê
medyczn¹ na mecie oraz trasie biegu.
Organizator nie zapewnia uczestnikom ubezpieczenia NWW. Organizator nie ponosi odpowiedzialnoœci za rzeczy zgubione i
pozostawione. Opiekun prawny ponosi pe³n¹ odpowiedzialnoœæ za startuj¹ce dziecko. Interpretacja niniejszego regulaminu
nale¿y wy³¹cznie do organizatora. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowieñ niniejszego regulaminu dla
potrzeb organizacji zawodów.

