Zespół Szkół nr 5 im. Jana Pawła II

XIII BIEG PAPIESKI

REGULAMIN
XIII BIEG PAPIESKI
GRAND PRIX W BIEGACH PRZEŁAJOWYCH – 3 bieg
CEL IMPREZY
-

uczczenie XIII rocznicy śmierci Jana Pawła II,
upowszechnienie aktywności fizycznej dzieci i młodzieży
propagowanie wartości oraz korzyści niesionych przez sport – fair play,
popularyzacja zdrowego stylu życia i biegów masowych,
popularyzacja miasta i regionu.

ORGANIZATOR
Zespół Szkół nr 5 im. Jana Pawła II
ul. Staszica 10
tel.: +48 32 4762995
email: zs5@um.jastrzebie.pl
WSPÓŁORGANIZATOR
MOSiR Jastrzębie - Zdrój
KB MOSiR Jastrzębie - Zdrój
TERMIN I MIEJSCE
*16 kwietnia 2018r ( poniedziałek )
Biuro zawodów: Hala Omega – Stadion Miejski
Start i meta do wszystkich biegów na Stadionie Miejskim
ZGŁOSZENIA:

- zapisy do biegów dzieci i młodzieży w dniu zawodów na Hali OMEGA
- W dniu zawodów opiekun grupy posiada, legitymacje szkolne uczniów,
zgody rodziców na udział w zawodach oraz oświadczenie opiekuna
o posiadaniu kompletu dokumentacji.
- Wszystkie druki do pobrania ze szkolnej strony: www.zsnr5.edu.pl
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PROGRAM ZAWODÓW
Orientacyjny program minutowy Biegu Papieskiego
od 8.30 – Weryfikacja zgłoszeń uczestników
Kategoria I – Szkoły Podstawowe – roczniki 2009 i młodsi




9.30 – Start dziewcząt – dystans ok. 400m
9.40 – Start Chłopców – dystans ok. 400m

Kategoria II – Szkoły Podstawowe – roczniki 2007-2009




9.50 – Start dziewcząt – dystans ok. 400m
10.05 – Start Chłopców – dystans ok. 400m

Kategoria III – Szkoły Podstawowe – rocznik 2005-2006




10.20 – Start dziewcząt – dystans ok. 600m
10.35 – Start Chłopców – dystans ok. 600m

Kategoria IV – Szkoły Podstawowe (gimnazjum) – rocznik 2002-2004





10.50 – Start dziewcząt – dystans ok. 600m
11.05 – Start Chłopców – dystans ok. 1200m
11.20 – Dekoracja Szkół Podstawowych – Hala Omega

Kategoria V – Szkoły Ponadpodstawowe – roczniki 1998-2001
 11.40 – Start Dziewcząt – dystans ok.1200m
 11.50 – Start Chłopców – dystans ok. 1800m
 12.15 – Dekoracja Szkół Ponadpodstawowych – Hala Omega
KLASYFIKACJA
- indywidualna dziewcząt i chłopców w kategorii szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych
- generalna klasyfikacja szkół podstawowych chłopcy + dziewczęta
- generalna klasyfikacja szkół ponadpodstawowych chłopcy + dziewczęta
- dodatkowa klasyfikacja dla najliczniej reprezentowanej szkoły podstawowej, ponadpodstawowej
oraz ( ogólna liczba uczestników, która ukończyła bieg )
NAGRODY
- za miejsca I - III we wszystkich kategoriach: medal + dyplom
- za miejsca I - III w klasyfikacji generalnej szkół chłopcy + dziewczęta: puchar
- najliczniej reprezentowana szkoła podstawowa oraz ponadpodstawowa: puchar

POSTANOWIENIA KOŃCOWE














oficjalne wyniki wszystkich rozegranych biegów zostaną zamieszczone do 7 dni na stronie
www.zsnr5.jastrzebie.edu.pl
wszystkich uczestników obowiązują pisemne zgody rodziców na udział w zawodach oraz legitymacje
szkolne, potwierdzone oświadczeniem opiekuna grupy
opiekun zobowiązany jest posiadania kompletnej dokumentacji swoich zawodników a organizator zawodów
ma prawo zweryfikowania zawodników w dniu biegu,
odebranie pakietów startowych przez opiekunów równoznaczne jest z akceptacją regulaminu,
obowiązuje strój sportowy,
zawodnicy na start powinni się zgłosić 5 min przed rozpoczęciem biegu w danej kategorii wiekowej,
zawody odbędą się bez względu na warunki atmosferyczne,
organizatorzy zapewniają opiekę medyczną podczas trwania imprezy,
koszty dojazdu pokrywają uczestnicy,
organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne straty materialne
powstałe w trakcie trwania imprezy (w tym kradzieże)
organizator nie przewiduje zorganizowania przechowalni rzeczy dla uczestników zawodów,
szatnie będą dostępne tylko i wyłącznie na przebranie zawodników,
zawodnicy ubezpieczają się od następstw nieszczęśliwych wypadków we własnym zakresie.

WSZELKIE SPRAWY SPORNE ROZSTRZYGA ORGANIZATOR.
OSTATECZNA INTERPRETACJA REGULAMINU NALEŻY DO ORGANIZATORA

Dodatkowych informacji można uzyskać pod numerem tel. 501 060 248

