
IV„ Piątka na Rynku” 

 
Strzelce Krajeńskie,28 kwietnia2018r. 

 

REGULAMIN BIEGÓW DZIECI 

 

I.     Cel 

upowszechnienie sportu i rekreacji wśród dzieci i młodzieży, 

popularyzacja biegania jako jednej z form aktywnego wypoczynku, 

propagowanie zdrowego trybu życia wśród najmłodszych, 

sprawdzenie możliwości podczas rywalizacji sportowej. 

 
II.     Organizator 

Klub Biegacza „Pento” , Ul. Popiełuszki 25, 66-500 Strzelce Krajeńskie, NIP: 2810089004: 

 Paweł Kozłowski - tel.:784 470 650, 

UKS „Gimnazjum” Strzelce Krajeńskie: Maciej Fulara - tel.: 509 508 276 

 

Współorganizatorzy:  

Urząd Miejski w Strzelcach Krajeńskich, 

Strzelecki Ośrodek Kultury, 

Lubuskie Zrzeszenie LZS w Gorzowie Wielkopolskim, 

UKS „Ogólniak”, 

Szkoła Podstawowa nr 1 w Strzelcach Krajeńskich. 

 

Patronat Medialny: Dwutygodnik „ Ziemia Strzelecka” 

 

Patronat honorowy: Burmistrz Strzelec Krajeńskich 

 

III.     Termin i miejsce 

Termin: 28 kwietnia2018r.(sobota), start ogodz.12:00 

Miejsce: Rynek Miejski im. Tadeusza Federa przy ulicy Ludowej 

w Strzelcach Krajeńskich 

Trasa: Biegi będą rozgrywane w ok. Rynku Miejskiego im. Tadeusza Federa, z metą przy ul. 

Ludowej – nawierzchnia asfaltowo-brukowana. 

 

V.     Warunki uczestnictwa 

-  Osoby biorące udział w zawodach muszą posiadać zgodę opiekunów prawnych na uczestnictwo w 

biegu. Zgoda dostępna jest do pobrania na stronie organizatora oraz na facebooku wydarzenia (IV 

Piątka na Rynku). 

- Zgłaszając się poprzez formularz uczestnik akceptuje niniejszy regulamin. 

- Osobę uważa się za głoszoną w momencie wypełnienia formularzu rejestracyjnego oraz dokonania   

  opłaty startowej. 

- Wpłaty należy dokonać niezwłocznie, osoby nieopłacone nie będą widoczne na liście startowej. 

- Pobranie numeru startowego przez uczestnika jest równoznaczne z zapoznaniem się przez opiekuna 

z regulaminem biegu, jego akceptacją, oraz zgodą na przetwarzanie danych osobowych i 

wykorzystanie wizerunku uczestnika biegu dla potrzeb Organizatora. 

- Podczas biegu wszyscy uczestnicy muszą posiadać numer startowy przymocowany z przodu do 

koszulki na wysokości klatki piersiowej.  

- Każdy uczestnik otrzyma chip elektroniczny służący do pomiaru czasu, należy go umieścić we 

wskazanym przez organizatora miejscu  i zwrócić po zakończonym biegu.  



- Nie zwrócenie chipa będzie skutkować dyskwalifikacją zawodnika. 

 

 

 

VI.     Zgłoszenia 

- Zgłoszenia elektroniczne przyjmowane są internetowo poprzez stronę: 

www.maratonczykpomiarczasu.pl do dnia 21.04.2018lub bezpośrednio przed startem, 

- Formularz zgłoszeniowy zostanie uruchomiony 14.03.2018r. 

 
VII.     Opłatastartowa 

  

-rejestracja elektroniczna: 10zł 

Wpisowe należy uiścić za pomocą płatności elektronicznej Przelewy 24 bezpośrednio po  

zapisaniu się, najpóźniej do 22.04.2018. 

. - Raz wniesiona opłata startowa nie ulega zwrotowi. 

 
VIII.     Dystanse i klasyfikacje: 

Biegi dzieci i młodzieży podzielone zostaną ze względu na płeć i wiek uczestników.  

- dzieci roczniki 2012 i młodsze – 100m, 

- dzieci roczniki 2011 -2010 – 200m, 

- dzieci roczniki 2009 – 2008 – 400m, 

- dzieci roczniki 2007 – 2006 – 600m, 

- młodzież roczniki 2005 – 2004 – 800m, 

- młodzież roczniki 2003 – 2002 – 1000m. 

Nagrody: 

Każdy uczestnik otrzyma na mecie pamiątkowy medal, dodatkowo w każdej kategorii wiekowej wśród 

dziewcząt i chłopców pierwsza trójka zostanie nagrodzona dyplomami i pucharami.  

Po zakończeniu wszystkich biegów dzieci i młodzieży organizator przewiduje losowanie nagród wśród 

uczestników. 

 

IX.     Program zawodów 

27/04/2018: 

18:00 – 20:00- odbiór numerów i chipów w biurze zawodów (Punkt Informacji Turystycznej na rynku 

w Strzelcach Krajeńskich). 

28/04/2018: 

09:00 – 11:00 - zapisy na bieg w biurze zawodów w specjalnie oznaczonym namiocie na rynku w 

pobliżu miejsca startu, 

09:00–11:00 –odbiór numerów i chipów w biurze zawodów usytuowanym w specjalnie oznaczonym 

namiocie na rynku w pobliżu miejsca startu, 

12:00–start poszczególnych biegów,  

ok. 14:00–losowanienagródwśróduczestników biegów dzieci. 

 
 
 
 

http://www.maratonczykpomiar/


X.     Postanowienia końcowe 

Zawody odbędą się bez względu na pogodę. 

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za przeciw wskazania zdrowotne uczestników biegu, 

którzy ubezpieczają się od nieszczęśliwych wypadków we własnym zakresie. 

Organizator zapewnia opiekę medyczną. 

Organizator nie odpowiada za przedmioty pozostawione bez zabezpieczenia lub skradzione 

podczas imprezy. 

Organizator zastrzega sobie prawo do dyskwalifikacji uczestnika w przypadku celowego skracania 

trasy lub niesportowego zachowania.  

Prawo ostatecznej interpretacji regulaminu przysługuje Organizatorowi.  

ORGANIZATOR 

 


