Regulamin
Bieg Dzieci w Tarchałach
PRZEDSZKOLE I ZERÓWKA
PODSTAWÓWKA
1. CEL ZAWODÓW
Popularyzacja biegania jako najprostszej i najzdrowszej formy ruchu.

2. ORGANIZATOR
Ludowy Zespół Sportowy Tarchalanka w Tarchałach Wielkich, gm. Odolanów

3. WARUNKI UCZESTNICTWA
Dzieci startują tylko za zgodą rodziców lub opiekunów prawnych. Wzór druku do pobrania na
www.tarchalanka.pl. Poprawnie wypełnione druki są warunkiem uczestnictwa- składane w biurze
zawodów. Dzieci zabierają ze sobą legitymację szkolną- konieczne przy weryfikacji.

4. ZGŁOSZENIA
4.1. Dzieci występujące z ramienia danej Szkoły- do 30.06.2019 prosimy wysłać zgłoszenie
grupowe za pośrednictwem wyznaczonego opiekuna. Zgłoszenie drogą mailową na adres
tarchalanka@o2.pl . W temacie proszę wpisać: Zgłoszenie na bieg Przedszkole/Szkoła
Podstawowa/Gimnazjum NAZWA MIEJSCOWOŚCI.
W treści proszę wpisać np.:
ZGŁASZAM NASTĘPUJĄCYCH UCZESTNIKÓW BIEGU DZIECI:




Jan Kowalski kategoria nr 2,
Jan Nowak kategoria nr 3,
Emilia Ząb kategoria nr 2.

4.2. Dzieci startujące indywidualnie (nie związane z jednostką szkoły)- zgłoszenie
uczestnictwa drogą mailową na adres tarchalanka@o2.pl : Imię i nazwisko, kategoria,
miejscowość. Zgłoszenia wysyłać do dnia 30.06.2019.

4.3. Zgłoszenie drogą mailową jest ważne ze względu na przygotowanie się organizatora do
zawodów.
4.4. Zapisy na bieg odbędą się w biurze zawodów.

5. BIURO ZAWODÓW DLA BIEGÓW DZIECI
Biuro zawodów w dniu 07.07.2019r. w godz. 08:00 - 09:30 – Szkoła Podstawowa w
Tarchałach Wielkich.
Po godzinie 09:30 biuro zawodów DLA BIEGÓW DZIECI będzie zamknięte
Parking dla zawodników znajduje się w rejonie Szkoły Podstawowej w Tarchałach Wielkich.
Parking będzie oznakowany i dojazd bezproblemowy.

6. ZAPISY I WPISOWE
Zapisy w biurze zawodów - do godziny 9:30.
Podczas zapisów zostaną rozdane numery startowe.
Bieg bezpłatny- organizator nie pobiera wpisowego.

Pobranie numeru startowego jest równoznaczne z akceptacją regulaminu oraz
wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb wewnętrznych,
a także na wykorzystanie wizerunku w materiałach informacyjnych i reklamowych
organizatora.

7. TERMIN – MIEJSCE – DYSTANS
TERMIN: 07 lipca 2019
START: godzina 10:00, Szkoła Podstawowa im. Polskich Sportowców w Tarchałach
Wielkich, ul. Szkolna 69
META: Szkoła Podstawowa im. Polskich Sportowców w Tarchałach Wielkich, ul. Szkolna 69

DYSTANS W ZALEŻNOŚCI OD KLASYFIKACJI:
1 krótki bieg (przedszkole i zerówka- można biec z rodzicami )- max 100-150
metrów= START o godzinie 10:10
500 m= START o godzinie 10:15

1000 m= START o godzinie 10:30

8. KLASYFIKACJE
I. DZIEWCZĘTA
NR.
1.
2.
3.
4.

Nazwa kategorii

Klasa
Przedszkole/ zerówka
1-3 podstawówka
4-6 podstawówka
7-8 podstawówka

II. CHŁOPCY
NR.
1.
2.
3.
4.

Nazwa kategorii

Klasa
Przedszkole/ zerówka
1-3 podstawówka
4-6 podstawówka
7-8 podstawówka

8. NAGRODY
Każdy uczestnik biegu otrzyma upominki, pamiątkowe trofeum, a nagrodzeni dodatkowo
będą zwycięzcy w danej klasyfikacji
Przedszkole i zerówka nie staje na podium i nie będzie nagród dla 3 zwycięzców (chodzi o
dobrą zabawę najmłodszych)- będzie wspólne zdjęcie przy podium, upominki, pamiątkowe
trofeum i inne atrakcje. Wszystkie przedszkolaki wygrywają 

10. POZOSTAŁE SPRAWY ORGANIZACYJNE
Każdy uczestnik biegu po jego ukończeniu otrzyma: upominek, ciepły posiłek oraz wodę.
Bieg będzie rozgrywany bez względu na warunki atmosferyczne.
Uczestnicy ubezpieczeni są od następstw nieszczęśliwych wypadków.
Bieg odbędzie się przy ruchu ograniczonym.
W czasie biegu organizator zapewnia opiekę medyczną.

Interpretacja regulaminu należy do organizatora.
ORGANIZATOR

