Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 3
Dyrektora Ośrodka Kultury
i Rekreacji w Pakosławiu
z dnia 15 kwietnia 2019r.
w sprawie wprowadzenia
Regulaminu biegów przełajowych
na hipodromie w Pakosławiu

REGULAMIN
BIEGÓW PRZEŁAJOWYCH NA HIPODROMIE
W PAKOSŁAWIU
1. Organizator:
1) Ośrodek Kultury i Rekreacji w Pakosławiu.
2. Cel:
1) Propagowanie biegania, jako najprostszej formy ruchu, czynnego wypoczynku oraz formy
doskonalenia fizycznego i poprawy stanu zdrowia.
2) Popularyzacja biegania osób w różnym wieku.
3) Zachęcenie mieszkańców do aktywności ruchowej.
4) Uczczenie Święta Pracy, tj. dnia 1 maja w duchu sportowej rywalizacji.
3. Termin i miejsce:
1) Termin: 1 maja 2019 r. (środa), godz.: 10:00.
2) Miejsce: Hipodrom w Pakosławiu, zgodnie z wytyczoną trasą.
3) Dystans dla poszczególnych grup wiekowych:
* Przedszkolaki – 60m
* Szkoły podstawowe (klasy I-II) – 1 okrążenie wyznaczonej trasy – 1 x mała pętla, tj. 340m,
* Szkoły podstawowe (klasy III-IV) – 1,5 okrążenia wyznaczonej trasy- 1,5 x mała pętla, tj. 510m,
* Szkoły podstawowe (klasy V –VI) – 2 okrążenia wyznaczonej trasy- 2 x mała pętla, tj. 680m,
* Szkoła podstawowa klasy VII, VIII i Gimnazjum – 1 okrążenie wyznaczonej trasy - 1 x duża
pętla, tj. 1.000m,
* Dorośli oraz młodzież (od ukończenia gimnazjum wzwyż)
– KOBIETY - 1 okrążenie wyznaczonej trasy - 1 x duża pętla, tj. 1.000m,
– MĘŻCZYŹNI - 3 okrążenia wyznaczonej trasy - 3 x duża pętla, tj. 3.000m.
4) Rejestracja zawodników i wydawanie numerów startowych od godz.: 9:30 do godz.: 10:00
4. Uczestnictwo:
1) Zawody mają charakter otwarty.
2) Każdy zawodnik startuje na własną odpowiedzialność.
3) Uczestnicy biorący udział w biegu ponoszą ryzyko związane z amatorskim uprawianiem sportu.
4) Osoby poniżej 18 roku życia muszą posiadać zgodę rodzica/prawnego opiekuna na udział
w zawodach. (Zgoda rodzica/prawnego opiekuna stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego
Regulaminu)
5) Start w biegu jest nieodpłatny.
6) Każdy uczestnik zobowiązany jest najpóźniej w dniu zawodów dostarczyć uzupełniony Załącznik
nr 1 do Regulaminu biegów przełajowych na hipodromie w Pakosławiu.

5. Sposób przeprowadzenia imprezy, ocena wyników:
1) Zawodnicy startują w biegu wg określonych w pkt. 3 Regulaminu grup wiekowych.
2) O zwycięstwie w poszczególnych grupach wiekowych decyduje kolejność na mecie.
6. Nagrody:
Zdobywcy miejsc I - III w poszczególnych kategoriach wiekowych z podziałem na grupę męską
i żeńską otrzymują dyplomy i medale.
7. RODO:
Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Ośrodku Kultury i Rekreacji w Pakosławiu
jest Dyrektor Ośrodka Kultury i Rekreacji w Pakosławiu, ul. Kolejowa 4, 63-920 Pakosław.
Więcej informacji na stronie www.pakoslaw.com w zakładce RODO.
7. Postanowienia końcowe:
1) Uczestnicy podpisują oświadczenia, że startują na własną odpowiedzialność
i nie będą rościć żadnych pretensji w stosunku do organizatora z tytułu udziału
w tych zawodach (wzór oświadczenia stanowi Załącznik Nr 1 do niniejszego regulaminu).
2) Uczestnicy biegu mają obowiązek stosowania się do poleceń służb porządkowych organizatora
oraz osób zabezpieczających trasę biegu.
3) Ubezpieczenie indywidualne na wypadek kontuzji lub innego nieszczęśliwego zdarzenia, które
może stać się z udziałem zawodnika w czasie biegu wymaga osobnej polisy wykupionej
indywidualnie przez zawodnika.
4) Organizator zastrzega sobie prawo do ewentualnych zmian w niniejszym regulaminie oraz prawo
interpretacji i decydowania we wszystkich sprawach nieobjętych niniejszym regulaminem.
5) Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania biegu lub
w przypadku okoliczności uniemożliwiających przeprowadzenie biegu.
6) Interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatorów biegu.
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