REGULAMIN
VII  ULICZNEGO BIEGU „SĘDZISZA”
ORGANIZOWANEGO W RAMACH „DNI SĘDZISZOWA”
pod patronatem
BURMISTRZA SĘDZISZOWA MLP.


1. CELE:
	popularyzacja sportu masowego

popularyzacja biegania jako najprostszej formy rekreacji,
promocja gminy Sędziszów Młp.

2. ORGANIZATORZY:
	Burmistrz, Urząd Miejski w Sędziszowie Młp.,
	Gimnazjum, Szkoła Podstawowa w Czarnej Sędz.,
	GSZS „SĘDZISZ” w Sędziszowie Młp.,

M-GOK w Sędziszowie Młp.

3. TERMIN I MIEJSCE:
10 czerwca 2011 r. (piątek), godz.17.00 
Rynek w Sędziszowie Młp.

4. ZGŁOSZENIA, REJESTRACJA UCZESTNIKÓW:
	10 czerwca 2011 r. (piątek) w godzinach 16.00-16.45 

Szkoła Podstawowa Nr 2 w Sędziszowie Młp., ul. Rynek 9

5. START POSZCZEGÓLNYCH KATEGORII:
	17.00 – klasy I – II dziewczęta i chłopcy		 - ok. 300 m

17.15 – klasy III - IV dziewczęta i chłopcy	 - ok. 500 m
17.30 – klasy V – VI dziewczęta			 - ok. 1000 m
17.45 – klasy V – VI chłopcy			 - ok. 1000 m
18.00 – klasy gimnazjalne dziewczęta		 - ok. 1300 m
18.15 – klasy gimnazjalne chłopcy		 - ok. 1300 m 
18.30 – bieg główny, w tym szkoły ponadgimnazjalne - ok. 3500 m 
(w biegu głównym mogą startować zawodnicy, którzy ukończyli 16 lat i posiadają aktualne badania lekarskie, niepełnoletni muszą posiadać pisemną zgodę rodziców).

6. NAGRODY:
	za miejsca 1 – puchary,

za miejsca 1 - 3 nagrody rzeczowe,
za miejsca 1 - 6 dyplomy.

7. POSTANOWIENIA OGÓLNE:
zawody odbędą się zgodnie z regulaminem biegów ulicznych,
uczestnicy biegu głównego otrzymują numer startowy,
organizator zapewnia opiekę medyczną, ale nie ubezpiecza zawodników,
zawodnicy startują na własną odpowiedzialność,
zawodnicy niepełnoletni w biegu głównym muszą posiadać pisemną zgodę rodziców,
interpretacja regulaminu należy do organizatora,
dojazd na zawody dla uczestników ze szkół podstawowych i gimnazjów zapewnia organizator po wcześniejszym zgłoszeniu udziału w zawodach w terminie do dnia 7 czerwca 2011 r. (wtorek), szkoły podstawowe – p. Grzegorz Wolak, gimnazja – p. Andrzej Szczypek, limit zabezpieczający dojazd dla szkół podstawowych wynosi max 4 os. w kategorii.
informacje dodatkowe: Grzegorz Wolak - tel. 664186605


Opiekunowie ze szkół proszeni są o pomocy przy organizacji biegów !


Sędziszów Młp. 2011-05-27

