REGULAMIN ZAWODÓW SPORTOWYCH
„GMINA MOCHOWO NA SPORTOWO”
W RAMACH AKCJI „POLSKA BIEGA”
28 maja 2018 r., boisko ORLIK w Mochowie Parcele
I . CEL ZAWODÓW:
 promocja sportu,
 promocja aktywnego i zdrowego stylu życia,
 propagowanie biegania jako jednej z form zdrowego spędzania czasu
wolnego,
 integracja mieszkańców gminy Mochowo.
II. ORGANIZATOR:
Gmina Mochowo (Referat Oświaty, Kultury i Promocji Gminy)
Animator sportu
Placówki oświatowe z terenu gminy Mochowo
III. TERMIN I MIEJSCE:
Zawody sportowe odbędą się w dniu 28 maja 2018 r. na kompleksie boisk
sportowych ORLIK w miejscowości Mochowo Parcele.
IV. WARUNKI UCZESTNICTWA:
 wszystkie osoby dorosłe, które chcą wziąć udział w biegu zobowiązane są do
zgłoszenia swojej osoby najpóźniej w dniu zawodów,
 warunkiem uczestnictwa osób niepełnoletnich jest podpisanie przez jednego
z rodziców lub opiekunów prawnych zgody na udział dziecka w zawodach,
 stan zdrowia pozwalający na udział w zawodach,
 dzieci do 5 roku życia na bieg stawiają się z dorosłym opiekunem,
 szkoły podstawowe z terenu gminy Mochowo zobowiązane są do
wystawienia po 5 dziewczynki i po 5 chłopców z każdej kategorii wiekowej,
 gimnazjum z terenu gminy Mochowo zobowiązane jest do wystawienia
po 3 dziewczyny i po 3 chłopaków z każdej klasy.
V. KATEGORIE:
 przedszkole,
 oddziały przedszkolne,
 szkoły podstawowe - klasy I
- klasy II
- klasy III
- klasy IV
- klasy V
- klasy VI
- klasy VII,
 gimnazja – klasy II (a, b, c)
- klasy III (a, b, c, d),
 nordic walking - osoby rocznik 2002 i starsze,
 bieg główny - osoby rocznik 2000 i starsze.

VI. PLANOWANE KONKURENCJE:
 bieg główny na dystansie około 5 km (od 16 roku życia),
 nordic walking trasa długości około 2 km,
 biegi rodzinne (rodzic + dziecko do 5 roku życia) – 60 m
 biegi dla dzieci z oddziałów przedszkolnych – 120 m,
 szkoła podstawowa – klasy I-III – 1 okrążenie pętli,
 szkoła podstawowa – klasy IV-VI – 2 okrążenia pętli,
 szkoła podstawowa – klasy VII i gimnazjum – 3 okrążenia pętli.
VII. PROGRAM ZAWODÓW:
godz. 9:30 – rozpoczęcie imprezy/zapisy dla uczniów szkół podstawowych,
godz. 10:00 – START biegów uczniów szkół podstawowych (kolejno
wszystkich kategorii wiekowych),
godz. 11:45 – zapisy dla młodzieży gimnazjalnej,
godz. 12:00 – star biegów dla młodzieży z gimnazjum (kolejno wszystkich
kategorii wiekowych),
godz. 12:30 – zbiórka i zapisy uczestników nordic walking i uczestników biegu
głównego przy wejściu na Orlik w Mochowie Parcele i odjazd
autokarem na miejsce START-u,
godz. 12:40 – START uczestników nordic walking i uczestników biegu
głównego,
godz. 13:30 – zakończenie zawodów.
VIII. NAGRODY:
 I , II, i III miejsce – nagroda rzeczowa, medal, dyplom,
 wszyscy uczestnicy otrzymają pamiątkowe koszulki.
IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
 organizator zapewnia wodę i zupę grochową wszystkim uczestnikom
zawodów,
 uczestnicy ponoszą odpowiedzialność za własne rzeczy oraz ewentualne
szkody wyrządzone podczas zawodów,
 zawodnicy biorący udział w biegach wyrażają zgodę na przetwarzanie
danych osobowych oraz na wykorzystanie wizerunku dla potrzeb
sprawozdawczych przez organizatora zawodów „Gmina Mochowo na
sportowo” oraz organizatora akcji „POLSKA BIEGA”,
 ostateczna interpretacja powyższego regulaminu należy do organizatora,
 organizator zastrzega sobie prawo zmiany dystansów w biegach
towarzyszących w zależności od wieku i ilości startujących zawodników,
 organizator objęty jest ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej,
 wydarzenie sportowe będzie ubezpieczone od następstw nieszczęśliwych
wypadków,
 organizator nie zapewnia ubezpieczenia zdrowotnego i na życie.
Organizatorzy

