REGULAMIN
XXX Biegu Młodości z okazji Dnia Dziecka
Knurów, 1.06.2021
1. ORGANIZATOR
Amatorski Klub Biegacza w Knurowie
2. PARTNERZY
Gmina Knurów, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Knurowie, Centrum Kultury w Knurowie, Miejska
Szkoła Podstawowa nr 7 w Knurowie
3. CEL IMPREZY
Upowszechnienie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży oraz sportowej rywalizacji promującej bieganie
jako prozdrowotnej formy aktywności.
4. TERMIN
1 czerwca 2021 roku (wtorek)
Godzina 1200, Bieżnia przy Miejskiej Szkole Podstawowej nr 7 w Knurowie
5. DYSTANS
od 100 m do 800 m wg ustalonych kategorii wiekowych
6. UCZESTNICTWO
W biegu mogą uczestniczyć wszystkie zgłoszone dzieci do rocznika 2006. Zgłoszenia dzieci odbywają się
w dniu biegu w biurze zawodów. Wymagana jest podpisana zgoda rodziców lub opiekunów prawnych do
udziału w zawodach wraz z oświadczeniem o stanie zdrowia dziecka, którą należy złożyć lub wypisać w
biurze zawodów. Podczas udziału w biegu wymagana jest obecność opiekuna/rodzica (osoby dorosłej).
Organizator ma prawo w każdej chwili do zweryfikowania dokumentów zawierających datę urodzenia
dziecka potwierdzających rocznik uczestnika biegu.
7. ZAPISY
Zapisy w dniu biegu w biurze zawodów od godziny 10:00 do 11:45. Start pierwszego biegu o godz. 12.00.
8. KATEGORIE WIEKOWE
Dzieci startują w biegach według rocznika urodzenia.
Osobno dziewczęta i chłopcy według poniższego harmonogramu:







2015 i młodsze – ok. 100 m
2014 – ok. 100 m
2013 – ok. 200 m
2012 – ok. 200 m
2011 – ok. 200 m







2010 – ok. 200 m
2009 – ok. 400 m
2008 – ok. 400 m
2007 – ok. 600 m
2006 – ok. 800 m

Bieg w danej kategorii odbędzie się w przypadku udziału w nim przynajmniej 5 osób.
9. NAGRODY
W każdej kategorii wiekowej od I do III miejsca nagrody oraz dla wszystkich uczestników biegów
pamiątkowy medal na mecie. Dla każdego uczestnika biegów przewidziano słodki upominek. Dodatkowo
Organizator zapewnia nagrody rzeczowe (piłki) do losowania.

10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zagubione podczas zawodów rzeczy.
Organizator ubezpiecza dodatkowo dzieci od następstw nieszczęśliwych wypadków (NW).
Organizator podczas trwania biegów zapewnia opiekę medyczną.
Wspólna dekoracja zwycięzców odbędzie się po zakończeniu wszystkich biegów.
Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji oraz dokonywania zmian w regulaminie.
Zawody odbywają się bez udziału publiczności. Obowiązuje zachowanie dystansu społecznego oraz
konieczność dezynfekcji rąk w biurze zawodów.
Dodatkowe informacje o Biegu pod numerem telefonu AKB - 609 595 312, MOSiR - 32 335 20 14.

„Zapraszamy do sportowej rywalizacji biegowej!”
Organizatorzy:
Dyrektor MOSiR Knurów
Krzysztof Stolarek

Prezes AKB Knurów
Czesław Nowak

