PIASTOWSKI FESTIWAL BIEGOWY - BIEGI MŁODZIEŻOWE
STADION MIEJSKI IM. INOWROCŁAWSKICH OLIMPIJCZYKÓW
PRZY UL. WIERZBIŃSKIEGO 2 W INOWROCŁAWIU
11 MAJA 2018 ROKU
I. CELE:
1. Propagowanie sportu i aktywności fizycznej.
2. Integracja młodzieży na płaszczyźnie sportowej rywalizacji.
3. Uatrakcyjnienie oferty rekreacyjnej dla uczniów szkół z Inowrocławia i Powiatu Inowrocławskiego.
4. Promocja Inowrocławia.
II. ORGANIZATOR:

Miasto Inowrocław
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Inowrocławiu
III. BIURO ZAWODÓW:
1. W imieniu organizatorów bieg realizuje i obowiązki biura pełni:
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Inowrocławiu, al. Niepodległości 4, 88-100 Inowrocław, tel. 52 355-53-50,
52 355-53-55, Fax. 52 355-53-66, e-mail: marketing@osir.inowroclaw.pl, strona internetowa:
www.osir.inowroclaw.pl
2.

W dniu zawodów biuro będzie czynne od godz. 7.00 do zakończenia Biegów Młodzieżowych
na Stadionie Miejskim im. Inowrocławskich Olimpijczyków przy ul. Wierzbińskiego 2 w Inowrocławiu,
tel. 52 353-91-70, gdzie nastąpi odprawa i weryfikacja uczestników. Wydawanie numerów startowych
i przyjmowanie oświadczeń o zdolności do udziału w zawodach odbywać się będzie do czwartku 10 maja
2018 r. w Sekcji Marketingu i Organizacji Imprez OSiR przy al. Niepodległości 4 pokój 226.

IV. TERMIN I MIEJSCE:
11 maja 2018 r. godzina 9.00 – 11.00.
Trasa Biegów Młodzieżowych przebiegać będzie na bieżni stadionu i w Parku Solankowym.
START i META – Stadion Miejski im. Inowrocławskich Olimpijczyków przy ul. Wierzbińskiego 2 w Inowrocławiu.
Ceremonia zakończenia – wręczanie trofeów oraz nagród rzeczowych odbywać się będzie po zakończeniu biegów
we wszystkich kategoriach.
V. TRASA:
Poliuretan, kostka polbruk, żwir, trawa.
VI. UCZESTNICTWO:
1. Udział w biegu mogą wziąć uczniowie szkół podstawowych i ponadgimnazjalnych (możliwość udziału
zawodników zrzeszonych w klubach sportowych). Zawody rozgrywane są w trzech kategoriach:
a) Szkoły podstawowe, klasy I-VII.
b) Szkoły podstawowe (dawne gimnazja), klasa II i III gim, + VII SP.
c) Szkoły ponadgimnazjalne.
2. Uczniowie muszą mieć przy sobie ważną legitymację szkolną.
3.

Liczba uczestników zgłoszona do biegów z poszczególnej szkoły jest nieograniczona.

4.

Warunkiem dopuszczenia zawodnika do imprezy będzie przedstawienie podczas odbioru numeru
startowego zaświadczenia lekarskiego o zdolności zdrowotnej do udziału w biegu lub pisemnego
oświadczenia o braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w Biegach Młodzieżowych,
a w przypadku osób niepełnoletnich oświadczenia podpisanego przez rodzica lub prawnego opiekuna.
Wzór oświadczenia jest dostępny na stronie www.osir.inowroclaw.pl.

5.

Podczas Biegów Młodzieżowych każdy zawodnik musi posiadać numer startowy przymocowany do
koszulki sportowej na piersiach. Pod karą dyskwalifikacji niedopuszczalne jest zasłanianie numeru
startowego w części lub w całości.

6.

Obowiązującym

obuwiem jest miękkie obuwie sportowe. Zakazane

jest używanie

kolców

lekkoatletycznych.
7.

Pomiar czasu w systemie chip.

VII. ZGŁOSZENIA:
1. W celu zgłoszenia uczestnictwa w Biegach Młodzieżowych, należy wypełnić elektroniczny formularz
znajdujący się na stronie internetowej www.osir.inowroclaw.pl.
2.

W dniu 8 maja 2018 r. o godz. 10.00 zamknięta zostanie rejestracja.
możliwości zgłoszenia się do udziału w Biegach Młodzieżowych.

Po tym terminie nie będzie już

VIII. WERYFIKACJA – UWAGA!

1. Wydawanie numerów startowych oraz przyjmowanie podpisanych oświadczeń
o zdolności do udziału w zawodach odbywać się będzie we wtorek 8 maja 2018 r. od
godz. 12.00 do godz. 15.00 oraz w środę 9 maja i czwartek 10 maja 2018 r. w godzinach
7.00 – 15.00 w Sekcji Marketingu i Organizacji Imprez OSiR przy al. Niepodległości 4
pokój 226.
2. Na godzinę przed startem w dniu 11 maja 2018 r. na Stadionie Miejskim
im. Inowrocławskich Olimpijczyków przy ul. Wierzbińskiego 2 w Inowrocławiu
opiekunowie zobowiązaniu są do potwierdzenia udziału zawodników oraz
o poinformowaniu o ewentualnych rezygnacjach.
IX. KLASYFIKACJA:
1. Biegi odbędą się w następujących kategoriach i dystansach:

dziewczęta

chłopcy

Szkoły podstawowe, klasy I-VII
2005 i młodsi

800 m godz. 9.00

1200 m godz. 9.15

Szkoły podstawowe (dawne gimnazja)
klasa II i III gim, + VII SP
2002 - 2005

1000 m godz. 9.30

1500 m godz. 9.45

1000 m godz. 10.00

1500 m godz. 10.15

Szkoły ponadgimnazjalne

2.

Do klasyfikacji drużynowej o miano najlepszej szkoły w swojej kategorii uwzględniane będą wszystkie
wyniki dziewcząt i chłopców od miejsca I do ostatniego. W przypadku zajęcia I miejsca uczestnik
otrzymuje tyle punktów, ilu uczestników startowało w jego biegu, a następnie każdy kolejny otrzymuje
o 1 punkt mniej.

3.

Szkoła, która zdobędzie największą liczbę punktów zajmuje I miejsce w swojej kategorii, pozostałe
odpowiednio II i III miejsce.

4.

Przy równej ilości punktów zdobytych przez dwie lub więcej szkół, o kolejności decyduje wyższe miejsce
uzyskane przez najlepszych zawodników.

X. NAGRODY:
1.

Dla zawodników, którzy zajmą miejsca od I do III w swojej kategorii przewidziano nagrody: statuetki i
nagrody rzeczowe, od IV do XX drobne upominki.

2.

Szkoły, które zajmą miejsca od I do III w poszczególnych kategoriach otrzymają puchary, dyplomy oraz
nagrody rzeczowe.

3.

Każdy uczestnik otrzyma pamiątkowy medal.

4.

Przedstawiciele nagrodzonych szkół są zobowiązani do osobistego odbioru nagród w klasyfikacji
generalnej w dniu imprezy w trakcie trwania ceremonii nagradzania.

XI. UWAGI ORGANIZATORÓW:
1.

Biegi odbędą się bez względu na pogodę.

2.

Każdy uczestnik otrzyma napoje, posiłek regeneracyjny i koszulkę.

3.

Organizator wykorzysta dokumentację zawodów w materiałach reklamowych biegu (komunikat
końcowy, plakat, informacje prasowe itp.).

4. Informacje o imprezie umieszczone będą na stronie internetowej OSiR oraz na profilu społecznościowym
Facebook, a także w lokalnych mediach (prasa, radio, media elektroniczne) oraz na plakatach.
5.

Nad prawidłowym przebiegiem biegów czuwać będą sędziowie Polskiego Związku Lekkiej Atletyki
i Organizatorzy biegu.

6.

Sprawy sporne rozstrzyga sędzia główny zawodów, którego decyzje są ostateczne.

7.

Bezpieczeństwo zawodników w trakcie zawodów sportowych zabezpieczają służby medyczne.

8.

Zobowiązuje się wszystkich uczestników biegu do bezwzględnego przestrzegania postanowień
regulaminu, uwag Organizatora i decyzji sędziów.

9.

Organizator nie odpowiada za rzeczy i mienie pozostawione na terenie obiektu, sugeruje się,
aby wychowawca wyznaczył osobę odpowiedzialną za pilnowanie rzeczy i mienia zawodników.

10. Organizator nie zapewnia dodatkowego ubezpieczenia od NNW uczestnikom zawodów, za ubezpieczenie
odpowiadają macierzyste szkoły.
11. Regulamin może ulec zmianie do czasu rozpoczęcia zawodów.
12. Interpretacja niniejszego regulaminu należy do Organizatora.
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