Bielawa, dnia 11kwietnia 2018r.

REGULAMIN I BIEGU ABSOLWENTA LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. BOLESŁAWA
CHROBREGO W BIELAWIE Z OKAZJI OBCHODÓW „70-LECIA ISTNIENIA ORAZ 100-LECIA
RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ”

1. CEL:
 Promocja lokalnego liceum
 Połączenie misji szkoły z losami absolwentów
 Spotkanie pokoleń absolwentów
 Propagowanie zdrowego stylu życia
2. ORGANIZATOR
 Liceum Ogólnokształcące w Bielawie,
 MUKS „CHROBRY”
 Gmina Bielawa
 Ośrodek Sportu i Rekreacji w Bielawie
3. TERMIN I MIEJSCE
 Bieg odbędzie się 20 maja 2018r.


Start: Plac Wolności w Bielawie

4. PROGRAM ZAWODÓW
10: 00 - 11: 45 - zapisy i weryfikacja zawodników
12: 00 - Rozpoczęcie biegu na 1500 m
13: 30 - uroczysta dekoracja zawodników
14: 00 - zakończenie zawodów

5. TRASA BIEGU
 Trasa biegu będzie przebiegać ulicami: ul. Piastowska, ul. Kopernika, ul.3-go Maja,
ul. Hotelowa, ul. Wolności.
 Długość trasy - 1500 m (1 pętla)
6. UCZESTNICTWO
Udział w biegu jest otwarty dla absolwentów i ich rodzin oraz sympatyków Liceum
Ogólnokształcącego, którzy:
 Zgłosili swój start na adres e-mail: bieglobielawa@gmail.com lub w dniu zawodów.
 Posiadają aktualne badania lekarskie i podpisali formularz (dostępny w biurze
zawodów) o zdolności do udziału w biegu na własną odpowiedzialność.
 Wszyscy zawodnicy muszą zostać zweryfikowani w biurze zawodów.
 Podczas weryfikacji zawodnicy muszą posiadać dowód osobisty lub inny dokument
potwierdzający tożsamość.
 Osoby niepełnoletnie muszą przedstawić pisemną zgodę rodziców lub opiekunów
prawnych.
 Weryfikacja zawodników oraz wydawanie numerów startowych odbędzie się w biurze
zawodów - Pl. Wolności 1 w dniu zawodów w godz.: 10: 00 - 11: 45
 Wszyscy zawodnicy muszą posiadać numer startowy umieszczony na piersi.
 Brak numeru startowego powoduje dyskwalifikację zawodnika.
7. REGULAMIN STARTU:
 Bieg rozegrany zostanie w 4 kategoriach wiekowych kobiet i mężczyzn:
KAT. A - roczniki 1998 - 2018
KAT. B - roczniki 1997 - 1977
KAT.C - roczniki 1976 - 1948
KAT. D - open dla wszystkich sympatyków „Chrobrego”
8. ZGŁOSZENIA UCZESTNIKÓW
 Zgłoszenie: imię i nazwisko, rok ukończenia LO, adres zamieszkania prosimy nadsyłać
na adres e-mail bieglobielawa@gmail.com
 Imienne zgłoszenia będą także przyjmowane w dniu zawodów w godz. 10: 00-11:45
 Za zgłoszenie uważa się wypełnienie formularza oraz akceptację regulaminu.

9. KLASYFIKACJE I NAGRODY
 Open K/M - miejsca I-III w każdej kategorii - medale i dyplomy.
10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 Bieg jest bezpłatny.
 Bieg odbędzie się bez pomiaru czasu i bez względu na warunki atmosferyczne.
 Wszyscy uczestnicy biegu są ubezpieczeni przez organizatora.
 Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie, o których zobowiązuje się
poinformować wszystkich uczestników przed rozpoczęciem imprezy.
 Regulamin dostępny będzie na stronie internetowej: www.osir.bielawa.pl
 Interpretacja niniejszego regulaminu należy do Organizatora.
 Zapewniamy opiekę medyczną oraz wodę.
 W dniu zawodów Istnieje możliwość zakupu koszulki okolicznościowej z nadrukiem cena 25 zł.

Marcin Rak
Dyrektor Ośrodka
Sportu i Rekreacji w Bielawie

