REGULAMIN
RYPIŃSKI BIEG BOSYCH ANTKÓW

I.

TERMIN I MIEJSCE
1. Termin: 23.06.2019 rok
2. Miejsce: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Rypinie, ul. Sportowa 41
(płyta główna, bieżnia)

II.

CEL I ZAŁOŻENIA BIEGU
1.
2.
3.
4.

III.

Popularyzowanie biegania wśród dzieci i młodzieży;
Promocja aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia;
Zachęta do aktywnego spędzania wolnego czasu;
Promocja miasta Rypin.

ORGANIZATOR
1. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Rypinie, ul. Sportowa 41, 87-500 Rypin
2. Urząd Miasta Rypin, ul. Warszawska 40, 87-500 Rypin

IV.

PROGRAM SZCZEGÓŁOWY
10:00 – otwarcie biura zawodów
11:00 – start pierwszego biegu

V.

KATEGORIE WIEKOWE - DYSTANS






VI.

1 kategoria: (3 – 6 lat) – 60 metrów
2 kategoria: (7 – 11 lat) - ⅛ mili - około 200 metrów
3 kategoria: (12 – 14 lat) - ¼ mili - około 400 metrów
4 kategoria: (15 – 17 lat) – 1 mila - około 1600 metrów
5 kategoria: (18 +) - 1 mila - około 1600 metrów

NAGRODY
1. Nagrody dla wszystkich uczestników biegu: pamiątkowy medal
okolicznościowy – limit 360 sztuk. (liczy się kolejność zgłoszeń/zapisów)
2. Nagradzani pucharami będą: pierwsze trzy osoby w każdej kategorii
(mężczyźni i kobiety)

VII.

UCZESTNICTWO
1. Bieg „ boso” po bieżni syntetycznej;
2. Nie ma opłaty startowej;
3. Zgłoszenia/zapisy będą przyjmowane drogą elektroniczną pod adresem
www.rypin.eu oraz w biurze zawodów w dniu imprezy;
4. Za zgłoszenie uważa się prawidłowo wypełniony formularz zgłoszeniowy;
5. Organizator zapewnia przygotowanie numerów startowych – limit 360
numerów startowych;
6. Numery startowe można odebrać w dniu zawodów (23.06.2019 r.) w biurze
zawodów, od godziny 10:00 – 11:00.
7. Prawo startu mają osoby, które nie posiadają żadnych przeciwskazań
zdrowotnych.

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Wszystkich uczestników biegu obowiązuje niniejszy regulamin;
Organizator nie odpowiada za rzeczy zagubione w trakcie imprezy;
Zawodnicy biorący udział w biegu obowiązuje strój sportowy;
Rodzice/opiekunowie biorą pełną odpowiedzialność za dziecko – uczestnika;
Organizator zapewnia opiekę medyczną podczas trwania zawodów;
Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystania wizerunku
uczestnika oraz jego imiennie i nazwiska w relacjach z imprezy,
zamieszczanych w mediach oraz materiałach promocyjnych;
7. Jeżeli którekolwiek z postanowień Regulaminu uznane zostanie, w całości lub
częściowo, za nieważne lub niemożliwe do wyegzekwowania to wszelkie inne
postanowienia (w całości bądź częściowo) zachowają ważność i wykonalność;
8. Wiążąca i ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Organizatora;
9. W sprawach nie ujętych Regulaminem rozstrzyga Organizator;
10. Zgłoszenie do zawodów jest równoznaczne z akceptacją niniejszego
Regulaminu;
1.
2.
3.
4.
5.
6.

UWAGA: Regulamin biegu będzie aktualizowany w ramach zamierzonych
planów organizacyjnych.

