Regulamin
Zawodów dziecięco- młodzieżowych
1. Cele biegu:
1. Popularyzacja biegania wśród dzieci i młodzieży, jako element aktywności fizycznej,
która ma wpływ na zdrowie człowieka.
2. Propagowanie zdrowego sposobu spędzania czasu.
2. Organizatorzy:
1. Organizatorem zawodów dziecięco-młodzieżowych pod nazwą II Bieg europejski w
Krainie 100 Jezior jest Stowarzyszenie Nowy Międzychód i Komenda Hufca ZHP w
Międzychodzie przy wsparciu Starostwa Powiatu Międzychodzkiego oraz
Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce i Fundacji Kuźnica im. Hugona
Kołłątaja.
2. Informacji o biegu udziela Filip Dobkiewicz tel. 663235345
email filip.dobkiewicz@zhp.net.pl
3. Termin i miejsce:
Bieg odbędzie na stadionie Miejskim w Międzychodzie w dniu 28 sierpnia 2021
2. Rozpoczęcie biegów o godz. 14.30.
1.

4. Biegi rozegrane zostaną na dystansach:
100 m rocznik 2015 i młodsze
200 m rocznik 2014 – 2012
400 m rocznik 2011 – 2009
800 m rocznik 2008 – 2006

Kolejność i czas biegów:
godz. 14.30 K1
godz. 14.40 M1
godz. 14.50 K2
godz. 15.00 M2
godz. 15.10 K3
godz. 15.20 M3
godz. 15.30 K4
godz. 15.40 M4

1. Ceremonia wydania pucharów i nagród za biegi odbywać się będzie bezpośrednio
po zakończeniu biegu w danej kategorii.
2. Podczas biegów elektroniczny pomiar czasy i ustalenie kolejności miejsc dokonywać
będzie firma Maratończyk.
3. Wyniki są zatwierdzane przez dyrektora biegu i jego decyzja jest ostateczna.
4. Posiadanie numeru startowego z chipem jest warunkiem wystartowania w biegach i
sklasyfikowania w komunikacie końcowym.
5. Nagrody:
1. Za miejsca I – III w kategoriach dziewczyn i chłopców w każdym biegu – puchary
oraz nagrody. Wszyscy uczestnicy biegów otrzymają medale, kominy oraz
poczęstunek
6. Zgłoszenia:
Zgłoszenie elektroniczne do biegów dzieci i młodzieży oraz regulamin i obowiązkowe
oświadczenie uczestnictwa w biegu za zgodą rodzica lub opiekuna prawnego ( do
pobrania ) ze strony www.zapisy.maratonczykpomiarczasu.pl
2. Termin zgłoszenia zawodników upływa z dniem 22.08. 2021 (niedziela) lub do
wyczerpania miejsc 150 osób.
1.

7. Uczestnictwo:
1. Weryfikacja dzieci i młodzieży odbędzie się biurze zawodów w dniu 28 sierpnia 2021
roku w godz. 12.00 – 14.00
2. W momencie weryfikacji ( obowiązuje legitymacja szkolna ) i odbioru pakietu
startowego oraz podczas biegu obecność rodzica lub opiekuna prawnego jest
obowiązkowa.
3. Każdy uczestnik biegu obowiązkowo musi mieć podpisaną zgodę rodzica lub
opiekuna prawnego na udział w biegach ( druk do pobrania ).
4. Rodzice ( lub opiekunowie prawni ) biorą pełna odpowiedzialność za dziecko.
8. Postanowienia końcowe:
1. Start będzie zorganizowany z zasadami dystansu społecznego
2. Uczestnicy pokrywają jedynie koszt poczęstunku w wysokości 10 zł.
3. Sposoby dokonania płatności za poczęstunek przelew na konto Hufca ZHP
Międzychód nr: 94 1090 1535 0000 0001 4277 3413
W tytule przelewu bankowego należy wpisać: „BIEG EUROPEJSKI imię i nazwisko
dziecka”
4. Organizator zapewnia napoje i opiekę medyczną podczas biegu i po jego zakończeniu.
5. Dopuszcza się bieg rodzica (opiekuna) obok dziecka (bez trzymania) tylko w
najmłodszej grupie (rocznik 2015 i młodsze).
6. Interpretacja powyższego regulaminu należy wyłącznie do organizatora biegów.
7. Ewentualne niewykorzystane przy organizacji biegu środki zostaną wydatkowane na
działalność statutową Hufca ZHP Międzychód.

Dyrektor biegu
Filip Dobkiewicz

