XV Bieg Uliczny o Grand Prix Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji
w Kielcach. XII Integracyjny Bieg Przełajowy.
REGULAMIN

1. Cel imprezy

Popularyzacja rekreacji ruchowej oraz masowej kultury fizycznej dzieci, młodzieży, osób dorosłych oraz osób
niepełnosprawnych.
2. Organizator
- Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kielcach
- Zrzeszenie Sportu i Rehabilitacji „Start” Kielce
3. Termin i miejsce imprezy
21 kwietnia 2018 r. (sobota) godz. 1100 Park Miejski w Kielcach (start i meta obok
Muszli Koncertowej)
Dystanse, kategorie i czas startu
Godz. 1100
Godz. 1115

kategoria I

rocznik 2008 i mł.

kategoria n

Dz i Ch

Godz. 1130

kategoria II

rocznik 2005 -2007

Dz – 500m,

Ch - 1000m

Godz. 1145

kategoria III

rocznik 2002-2004

Dz - 1250m

Ch – 1250m

Godz. 1200
Godz. 1215

kategoria IV

rocznik 1999 - 2001

K- 1250m

M – 1250m

Dz i Ch

dystans 300 m
dystans 300 m

bieg główny kobiet rocznik 1998 i starsze
bieg główny mężczyzn rocznik 1998 i starsi

dystans ok. 2500m
dystans ok. 5000m

W przypadku dużej ilości zgłoszonych zawodników w poszczególnych rocznikach biegi mogą być
przeprowadzone oddzielnie dla chłopców i dziewcząt. W przypadku małej ilości zgłoszeń w biegach głównych,
bieg kobiet i mężczyzn może zostać połączony.
Uwaga: Osoby niepełnosprawne będą zapisywane w sekretariacie zawodów, przez koordynatora Zrzeszenia
Sportu i Rehabilitacji „Start”.
4. Trasa biegów
Wszystkie biegi po nawierzchni asfaltowej.
5. Zgłoszenia do biegów
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kielcach, „Hala Legionów” ul. Leszka Drogosza 2 Kielce tel. (41) 36 76 718,
Zgłoszenia grupowe szkół i indywidualne przyjmowane są do dnia 18 kwietnia
emailem: marketing@mosir.kielce.pl, oraz w dniu zawodów do godz.10 30 .
Zgłoszenia oraz karty startowe do pobrania ze strony internetowej www.mosir.kielce.pl . Karty
startowe wypełniają uczestnicy Biegu i oddają sędziom na mecie po jego ukończeniu (nie obowiązują
w biegu głównym).
Zgłoszenia elektroniczne do biegu głównego przyjmowane są do 18 kwietnia 2018r. Organizator dopuszcza
możliwość rejestracji w Biurze Zawodów w dniu biegu do godz. 11:30.
Rejestracja do biegu głównego - http://tiny.pl/gk2x1 lub na www.mosir.kielce.pl
Osoby powyżej 18 roku życia mogą startować po podpisaniu oświadczenia stwierdzającego uczestnictwo w
biegu na własną odpowiedzialność, a niepełnoletnie zgłaszające się indywidualnie oraz grupowo muszą
posiadać pisemną zgodę i oświadczenie o braku przeciwwskazań do udziału w biegu od rodziców lub prawnych
opiekunów.
Zgłoszenia grupowe szkół powinny być potwierdzone przez dyrekcję szkoły oraz pielęgniarkę.

6. Nagrody

Za zajęcie miejsc od 1-3 medale, dyplomy i upominki.
Za zajęcie miejsc od 1-3 w biegu głównym, puchary, nagrody rzeczowe, dyplomy.
Dla szkoły, która wystawi najliczniejszą liczbę uczestników w Biegu – pamiątkowy puchar.
Dla wszystkich uczestników Biegu w kategorii I – upominki i medale.
Woda oraz słodki poczęstunek dla najmłodszych na mecie.
7. Postanowienia końcowe
- Organizator zapewnia ubezpieczenie NNW uczestników Biegu
- Biegi główne przeprowadzone zostaną przy co najmniej 6-ciu uczestnikach.
- Zawodnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych dla potrzeb wewnętrznych organizatora,
a także wyrażają zgodę na wykorzystanie ich wizerunku w materiałach informacyjnych i reklamowych imprezy.
- W biegu głównym będą obowiązywać numery startowe wydawane przez Organizatora.
- Za wypadki zaistniałe na trasie biegu z winy zawodników lub osób towarzyszących oraz za rzeczy
pozostawione bez opieki, organizator nie ponosi odpowiedzialności.
- W sprawach spornych dotyczących biegu decyduje Sędzia Główny w porozumieniu Organizatorem.
- Interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatora.
- Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie zawodów
Koszty organizacyjne ponoszą organizatorzy.
Organizatorzy
Aktualizacja 27.03.2018 r.

