REGULAMIN BIEGÓW DZIECIĘCYCH
podczas
7 HOCHLAND PÓŁMARATON DOLINĄ SAMY I PYRLANDZKA DYCHA
29 września 2019
I. CEL IMPREZY
1. Upowszechnianie biegania jako najprostszej formy ruchu.
2. Promocja aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia wśród najmłodszych mieszkańców regionu.
3. Integracja rodzinna.
II.ORGANIZATOR
Stowarzyszenie KAŹMIERZ, ul. Szkolna 27, 64-530 Kaźmierz
KRS: 0000348629, REGON: 301426683, NIP: 7872085123
www.kazmierz.net
III.TERMIN I MIEJSCE IMPREZY
1. Impreza odbędzie się 29 września 2019 roku w Kaźmierzu.
2. Biegi dla dzieci odbędą się na przy boisku sportowym (trawiaste) w Kaźmierzu, przy ul. Gimnazjalnej.
3. Dystanse uzależnione są od wieku uczestnika i podzielone na następujące kategorie:
a) D1 – dziewczynki - ur. od 2017r. do 2016r. (2-3 lata) - dystans ok.70m (możliwy bieg wraz z
rodzicami)
b) C1 – chłopcy - ur. od 2017r. do 2016r. (2-3 lata) - dystans ok.70m (możliwy bieg wraz z rodzicami)
c) D2 – dziewczynki - ur. od 2015r. do 2013r. (4-6 lat) - dystans ok. 150m (bieg bez rodziców*)
d) C2 – chłopcy - ur. od 2015r. do 2013r. (4-6 lat) - dystans ok. 150m (bieg bez rodziców*)
e) D3 – dziewczynki - ur. od 2012 r. do 2010r. (7-9 lat) - dystans ok. 300m (bieg bez rodziców*)
f) C3 – chłopcy - ur. od 2012 r. do 2010r. (7-9 lat) - dystans ok. 300m (bieg bez rodziców*)
g) D4 – dziewczynki - ur. od 2009r. do 2007r. (10-12 lat) - dystans ok. 600m (bieg bez rodziców*)
h) C4 – chłopcy - ur. od 2009r. do 2007r. (10-12 lat) - dystans ok. 600m (bieg bez rodziców*)
* nie dotyczy dzieci na wózkach manualnych lub elektrycznych
4. Harmonogram biegów:
D1
C1
D2
C2
D3
C3
D4
C4
Dekoracja

10:15
10:20
10:25
10:30
10:35
10:45
10:55
11:05
Bezpośrednio po każdym biegu –
pierwsze trzy osoby na mecie (nie
dotyczy kat. D1, C1)

IV. UCZESTNICTWO
1. W biegu mogą uczestniczyć dzieci w wieku od 2 do 12 lat, które będą zgłoszone do biegu, rodzic lub opiekun

potwierdzi obecność dziecka w biurze zawodów oraz odbiorą numer startowy. Numer startowy należy przypiąć do
przedniej części koszulki.
2. We wszystkich kategoriach mogą uczestniczyć dzieci na wózkach manualnych lub elektrycznych –
samodzielnie lub z pomocą rodzica lub opiekuna (bieg będzie odbywał się na boisku trawiastym)
3. Wprowadza się limit ogólny 150 uczestników oraz w rozbiciu na poszczególne kategorie:
a) D1 - limit 20 zawodniczek
a) C1 - limit 20 zawodników
b) D2 - limit 20 zawodniczek
b) C2 - limit 20 zawodników
c) D3 - limit 20 zawodniczek
c) C3 - limit 20 zawodników
d) D4 - limit 15 zawodniczek
d) C4 - limit 15 zawodników
4. W biegach mogą brać udział zawodnicy niezależnie od miejsca zamieszkania.
5. W biegach kategorii C1 i D1 – gdzie dziecko biegnie z rodzicem, towarzyszący rodzic powinien biec, tak aby
dziecko nie było przez niego ciągnięte za rękę. Dziecko powinno biec jak najbardziej samodzielnie. W
uzasadnionych przypadkach będzie dyskwalifikacja uczestnika.
V. ZGŁOSZENIA
1. Zgłoszenia dokonywane są drogą elektroniczną poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego
zamieszczonego na stronie www.hochlandpolmaraton.pl i wniesienie opłaty startowej. Dane uczestnika pojawią
się na liście po wpłaceniu opłaty startowej i zaksięgowaniu przez platformę płatniczą.
2. Opłata startowa wynosi 20zł.
3. Lista startowa będzie opublikowana na stronie www.hochlandpolmaraton.pl oraz stronie firmy PlusTiming
4. Zapisy przyjmowane będą od 9 września 2019 do 25 września 2019 lub wyczerpania miejsc.
5. Biuro zawodów będzie czynne od godziny 09:00 do godziny 10:30 w dniu zawodów.
6. Istnieje możliwość zapisania się w biurze zawodów w dniu biegu (jeżeli nie zostanie wyczerpany limit
zawodników).
7. Podczas zgłaszania w dniu biegu jak i przy potwierdzaniu zgłoszenia złożonego w formie elektronicznej,
obowiązkowa jest obecność rodzica lub opiekuna prawnego.
8. Przy odbiorze pakietu startowego rodzic lub opiekun prawny podpisuje: „Oświadczenia Rodzica lub Opiekuna
prawnego o zdolności dziecka do udziału w zajęciach rekreacyjno- sportowych” i tym samym wyraża zgodę na
udział w Biegu. Wypełnienie oświadczenia jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
VI. KLASYFIKACJA I NAGRODY
1. Każdy z uczestników biegu otrzyma:
a) koszulkę techniczną
b) pamiątkowy medal
2. Zwycięzcom kategorii C2, D2, C3, D3, C4, D4(miejsca I, II, III), bezpośrednio po zakończeniu każdego biegu,
zostaną wręczone nagrody w postaci upominków.
3. Nie będzie prowadzony elektroniczny pomiar czasu uczestników.

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Uczestnik startuje wyłącznie za zgodą i na odpowiedzialność rodzica bądź opiekuna, który ponosi związane z
tym ryzyko.
2. Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione bez zabezpieczenia lub skradzione podczas imprezy.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystywania zdjęć, filmów, wypowiedzi uczestników do celów
promocyjnych.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenie ewentualnych zmian w Regulaminie. O ewentualnych
zmianach w Regulaminie Organizator będzie informował na stronie internetowej hochlandpolmaraton.pl
5. Wiążąca i ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Organizatora.
Organizator Stowarzyszenie Kaźmierz
/-/

