Regulamin 1. Ślężańskiego Biegu Młodzieżowego o Puchar Burmistrza Sobótki
Otwarte Młodzieżowe Mistrzostwa Powiatu Wrocławskiego w biegach ulicznych na krótkim
dystansie.
Termin: 19 czerwca 2013, godz. 18.00
Miejsce: kompleks szkolny w Sobótce ul. Świdnicka
Organizator: Klub Biegacza Sobótka, Starostwo Powiatowe we Wrocławiu
Współpraca:
Urząd Miasta i Gminy w Sobótce, Gimnazjum Gminne w Sobótce, Szkoła Podstawowa nr 1
w Sobótce, Komenda Policji w Sobótce, Przychodnia Rodzinna „Kajderowicz i Biliński”,
Ochotnicza Straż Pożarna w Sobótce.
Program i dystanse:
godz. 18.00 bieg dziewcząt i chłopców rocznik 2004 i 2005 (trasa 500 m)
godz. 18.20 bieg dziewcząt i chłopców rocznik 2002 i 2003 (trasa 1000 m)
godz. 18.40 bieg dziewcząt i chłopców rocznik 2000 i 2001 (trasa 1500 m)
godz. 19.00 bieg dziewcząt i chłopców rocznik 1997, 1998, 1999 (trasa 1500 m)
godz. 19.40 dekoracja zwycięzców (każdy rocznik jest oddzielnie klasyfikowany).
Start i meta: parking hali sportowej Gimnazjum Gminnego w Sobótce, ul. Świdnicka 20a
Trasa na pętli o długości 500m: wokół budynków Gimnazjum i SP w Sobótce.
Zgłoszenia:
Do wstępnego zgłoszenia wystarczy przesłać e-mail z Imieniem Nazwiskiem, Rocznikiem i
Nazwą Szkoły zawodnika na biuro@kbsobotka.pl
- zbiorowe listy uczestników przygotowane przez szkoły (drogą mailową na adres
biuro@kbsobotka.pl) do pobrania TUTAJ;
- poprzez indywidualny formularz zgłoszeniowy do pobrania TUTAJ (drogą mailową na
adres biuro@kbsobotka.pl);
- w dniu zawodów na formularzu zgłoszeniowym w Biurze Biegu w godz. 16.00-17.30 (w
budynku hali sportowej), do pobrania TUTAJ
- odbiór numerów startowych w Biurze Biegu w godz. 16.00-17.30 w budynku hali sportowej
gimnazjum;
- obowiązuje limit 250 zgłoszonych zawodników. Decyduje kolejność zgłoszeń.
Warunki uczestnictwa:
Preferowane będą imienne listy z datą urodzenia, potwierdzone przez dyrektora szkoły.
Osoby które przygotowują listy prosimy o wcześniejszy kontakt.
W przypadku zgłoszeń indywidualnych wymagana jest zgoda rodzica lub opiekuna
prawnego, podpisana w obecności pracownika biura zawodów oraz legitymacja szkolna.

Za badania lekarskie uczestników biegów odpowiedzialne są szkoły wystawiające listy lub
opiekunowie.
Nagrody:
Wszyscy uczestnicy, którzy ukończą bieg otrzymają pamiątkowe medale, koszulki i słodki
poczęstunek.
Wszyscy uczestnicy biegu biorą udział w losowaniu nagrody specjalnej – tabletu.
Nagradzane pucharami będą wszystkie roczniki od 1997 do 2005 oddzielne w kategorii
dziewcząt i chłopców (18 klasyfikacji) za miejsca I-III.
Puchar Sobótki otrzyma szkoła podstawowa z gminy Sobótka, która wystawi najliczniejszą
reprezentację w stosunku do liczby wszystkich uczniów danej szkoły.
Puchar Klubu Biegacza Sobótka otrzyma klasa która wystawi najliczniejszą reprezentację w
stosunku do liczby wszystkich uczniów danej klasy.
Udział w biegach dla młodzieży jest bezpłatny.
Zakończenie i wręczenie nagród dla wszystkich grup biegowych odbędzie się na placu przed
halą gimnazjum w Sobótce.
Dodatkowe informacje:
Pomiar czasu i opracowanie wyników z wykorzystaniem chipów odbywa się przez firmę
DATASPORT.
Numery po biegu należy zwrócić za linią mety
Biegi odbędą się bez względu na pogodę i stan nawierzchni na trasie biegu
Organizator zapewnia opiekę medyczną.
Organizator zapewnia napoje.
Organizator nie ubezpiecza zawodników indywidualnie i nie odpowiada za rzeczy
pozostawione bez opieki.
Uczestnicy przyjeżdżają na własny koszt.
Organizator zastrzegają sobie możliwość zmian w programie zawodów i regulaminie.
Interpretacja regulaminu należy wyłącznie do Organizatora.
Wyniki biegu będą opublikowane w ciągu 48 godzin po zakończeniu zawodów na
www.kbsobotka.pl
Informacje i kontakt:
Przemysław Demków, kom. 501 344 885,
Antoni Stankiewicz, kom. 602 251 430,

Adam Palichleb, kom. 668 348 127.
biuro@kbsobotka.pl

