REGULAMIN
X CARBO ASECURA BIEG PSZCZYŃSKI O PUCHAR BURMISTRZA – BIEGI DZIECI I
MŁODZIEŻY
Organizator:

Carbo Asecura S.A., MORiS w Pszczynie, Urząd Miejski w Pszczynie

Termin i miejsce:

15.08.2021, godz. 12:30, start i meta - Park Pszczyński

Program zawodów: Bieg na dystansie ok. 200 metrów, ok. 500 metrów i ok. 1000 metrów. Pętla
w Parku Pszczyńskim.
Program minutowy
10:15 – zgłoszenia i zapisy, wydawanie pakietów startowych (koszulek)
12:30 – otwarcie zawodów
12:30 – 14.30 – biegi Dzieci i Młodzieży
Kolejność Biegów
Bieg I (12:30) – rocznik 2016 i wyżej, dziewczyny – ok. 200 m
Bieg II – rocznik 2016 i wyżej, chłopcy – ok. 200 m
Dzieci z rocznika 2016 i wyżej mogą biec z rodzicem/opiekunem.
Bieg III – rocznik 2014-2015, dziewczyny – ok. 200 m
Bieg IV – rocznik 2014-2015, chłopcy – ok. 200 m
Bieg V – rocznik 2012-2013, dziewczyny – ok. 200 m
Bieg VI – rocznik 2012-2013, chłopcy – ok. 200 m
Bieg VII – rocznik 2010-2011, dziewczyny – ok. 500 m
Bieg VIII – rocznik 2010-2011, chłopcy – ok. 500 m
Bieg IX – rocznik 2008–2009, dziewczyny – ok. 500 m
Bieg X – rocznik 2008-2009, chłopcy – ok. 500 m
Bieg XI - rocznik 2005-2007, dziewczyny - ok. 1000 m
Bieg XII - rocznik 2005-2007, chłopcy - ok. 1000 m

BIEGI DZIECI I MŁODZIEŻY SĄ BEZPŁATNE!!!
Zachęcamy do wsparcia akcji charytatywnej prowadzonej na terenie imprezy.

Szczegółowe informacje o akcji pojawią się:
- na profilu biegu: www.facebook.pl/biegpszczynski
- na profilu Śląsko-Małopolskiego Stowarzyszenia Ubezpieczonych: www.facebook.pl/smsuprofil
Każdy z biegów wraz z dekoracją będzie trwał około 10 minut.

Dekoracja zawodników, którzy zajęli miejsca od I-III będzie miała miejsce bezpośrednio po
zakończeniu poszczególnego biegu.
Nagrody:

Puchary,

dyplomy

dla

zwycięzców

(premiowane

3

pierwsze

miejsca

w poszczególnych kategoriach. Liczy się kolejność zawodnika na mecie).
Organizator zapewnia koszulki, symboliczne medale oraz drobny poczęstunek
dla uczestników. Zapewniamy 300 koszulek i symbolicznych medali na
czas zawodów.

Zgłoszenia:

Pakiety wydawane będą wg kolejności zgłoszeń w dniu zawodów.
Zgłoszenia
lub

należy

opiekuna

dokonać

prawnego

za

pomocą

formularza

wypełnionego

przez

zgłoszeniowego

rodzica

dostępnego

w biurze zawodów w dniu startu. Należy wypełnić zgłoszenie oraz podpisać
zgodę na uczestnictwo w zawodach. Część „Starter” należy odciąć i umieścić
na koszulce organizatora za pomocą agrafki. Koszulka będzie wydana po
złożeniu zgłoszenia w biurze zawodów (namiot Carbo Asecura znajdujący się
przed wejściem do Miejskiego Ośrodka Rekreacji i Sportu w Pszczynie, ul.
Basztowa 4, 43-200 Pszczyna).

Postanowienia Końcowe:
•

przyjęcie pakietu startowego jest równoznaczne z akceptacją
regulaminu oraz z wystartowaniem w dniu zawodów (15.08.2021 r.),

•

uczestników obowiązuje strój sportowy podczas biegu. Organizatorzy
proszą o założenie koszulki z pakietu,

•

organizatorzy

zastrzegają

sobie

prawo

do

decydowania

i rozstrzygania we wszystkich spornych kwestiach, niezawartych
w niniejszym regulaminie oraz do zmian w regulaminie,
•

uczestnicy zgadzają się na wykorzystanie wizerunku w materiałach
promocyjnych (zdjęcia).

