REGULAMIN NOCNEGO BIEGU PRZEŁAJOWEGO
Z OKAZJI EUROPEJSKIEGO TYGODNIA SPORTU
27.09.2018r. czwartek godzina 19.00 Las Pietrasze
I .Organizator
Organizatorem imprezy zwanej dalej „Biegiem Nocnym” z okazji Europejskiego Tygodnia Sportu jest Szkoła
Podstawowa Nr 32 z oddziałami PG Nr 12 w Białymstoku pod patronatem UKS Hubal Białystok. Funkcję Dyrektora
Zawodów sprawować będzie Szef Katedry WF SP 32 Andrzej Walicki, a Sędzią Głównym – Dariusz Ralicki.
II. Cel
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Upowszechnienie Europejskiego Tygodnia Sportu
Upowszechnienie biegania jako najprostszej formy ruchu
Promocja aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia
Upowszechnienie idei wolontariatu
Profilaktyka uzależnień
Propagowanie różnorodnych form aktywności fizycznej w tym sportu wyczynowego i amatorskiego

III. Termin i miejsce
Wszystkie biegi odbędą się na oświetlonej trasie o długości 1200m w Lesie Pietrasze w Białymstoku dnia 27.09.2018r.
godzina 19.00. (Trasa jest zlokalizowana przy słynnej z biegów przełajowych polanie, 400 metrów od szkoły)
Zawodnicy w strefie startu powinni pojawić się na 20 min. przed planowanym startem.
IV. Uczestnictwo i zgłoszenia
Zachęcamy do zgłoszeń grupowych wg procedur obowiązujących w placówkach oświatowych. (Mile widziane są
grupy klasowe startujące pod opieką swego wychowawcy klasowego).
Warunkiem uczestnictwa w biegu jest prawidłowe wypełnienie formularza rejestracyjnego w dniu zawodów.
Wszyscy uczestnicy biegu muszą zostać zweryfikowani w biurze zawodów w godz. 17.50-18.50 (SP Nr 32 ul.
Pietrasze 29, 15-131 Białystok)
Osoby niepełnoletnie zobowiązane są do przedstawienia „oświadczenia rodzica lub opiekuna prawnego o zdolności
dziecka do udziału w biegu” podpisanej przez rodzica lub prawnego opiekuna.
Osoby pełnoletnie muszą przedstawić badania lekarskie lub podpisane oświadczenie o stanie zdrowia i o udziale w
zawodach na własną odpowiedzialność.
W biegu na dystansie 600m mają prawo wziąć udział kl. III-IV szkoły podstawowej tj. dzieci z rocznika 2009/08.
W biegu na dystansie 600m mają prawo wziąć udział kl. V-VI szkoły podstawowej tj. dzieci z rocznika 2007/06.
W biegu na dystansie 1200m mają prawo wziąć udział kl. VII-VIII szkoły podstawowej i III gimnazjum młodzież z
rocznika 2005/04/03
W biegu na dystansie 3600m prawo startu mają wyłącznie osoby urodzone przed rokiem 2003
V. Program zawodów
1. 19.00 bieg na dystansie 600m w kat. dziewcząt z rocznika 2009/08
2. 19.15 bieg na dystansie 600m w kat. chłopców z rocznika 2009/08
3. 19.30 dekoracja zwycięzców w biegu na 600m z rocznika 2009/08
4. 19.45 bieg na dystansie 600m w kat. dziewcząt z rocznika 2007/06
5. 20.00 bieg na dystansie 600m w kat. chłopców z rocznika 2007/06
6. 20.15 dekoracja zwycięzców w biegu na 600m z rocznika 2007/06
7. 20.30 bieg na dystansie 1200m w kat. dziewcząt z rocznika 2005/04/03
8. 20.45 bieg na dystansie 1200m w kat. chłopców z rocznika 2005/04/03
9. 21.00 dekoracja zwycięzców w biegu na 1200m z rocznika 2005/04/03
10. 21.15 bieg otwarty na dystansie 3600m w kategorii kobiet i mężczyzn z rocznika 2003 i starsi
11. 21.30 dekoracja zwycięzców biegu otwartego na dystansie 3600m z rocznika 2003 i starszych
oraz zakończenie zawodów.
VI. Nagrody
1. Zwycięzcy miejsc I-III otrzymują medale, pamiątkowe dyplomy i upominki
2. Za miejsca IV- VI - pamiątkowe dyplomy

VII. Postanowienia ogólne
1. Wszelkie protesty i zażalenia dotyczące kolejności uczestników nagradzanych i wyróżnionych należy zgłaszać
do Sędziego Głównego na 15 min przed dekoracją, a jego decyzje są ostateczne i nieodwołalne.
2. Za bezpieczeństwo i doprowadzenie młodzieży na miejsce startu są odpowiedzialni rodzice/prawni
opiekunowie.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do ufundowania dodatkowych nagród w wybranych przez siebie
kategoriach i klasyfikacjach, rzeczowych lub finansowych oraz do stworzenia dodatkowych klasyfikacji.
4. Zawodnicy skracający trasę biegu będą zdyskwalifikowani.
5. Organizator zastrzega sobie, a także podmiotom z nim powiązanym, prawo do przeprowadzenia z każdym z
Uczestników wywiadów, robienia zdjęć i/lub filmowania, używania imion i nazwisk, wizerunku, głosu oraz
innych materiałów pochodzących lub związanych z uczestnictwem w Biegu na potrzeby reklamowe,
promocyjne, a także możliwość ich wykorzystania w internecie lub transmisjach radiowo-telewizyjnych oraz
na wszelkie inne potrzeby komercyjne z prawem do ich modyfikowania. Organizator zastrzega sobie, a także
podmiotom powiązanym prawo do nieodpłatnego wykorzystania wszelkich zdjęć, materiałów filmowych,
wywiadów i nagrań przedstawiających Uczestników, które mogą być bezpłatnie umieszczane na wybranych
nośnikach elektronicznych, katalogach oraz mediach: telewizja, radio, gazety, magazyny, strony internetowe
na potrzeby reklamowe i promocyjne. Uczestnik oświadcza, że Organizator nie jest i nie będzie zobligowany
do uiszczenia jakichkolwiek opłat związanych z działaniami opisanymi w niniejszym punkcie, udzielając tym
samym nieograniczonej licencji na używanie wypowiedzi, informacji bez powiadomienia w celu reklamy i
promocji Biegu.
6. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w Regulaminie. Wiążąca i ostateczna interpretacja
Regulaminu należy do Organizatora. O zmianach w Regulaminie Organizator będzie informował podczas
zawodów.
7. W sprawach nieujętych Regulaminem rozstrzyga Organizator.
8. Wyniki zostaną umieszczone niezwłocznie na stronie internetowej szkoły i klubu.
W imieniu ORGANIZATORÓW
Andrzej Walicki i Lech Szargiej

