II BIEG ULICZNY
O PUCHAR WÓJTA GMINY JEDLIŃSK
z okazji 100-lecia odzyskania Niepodległości

REGULAMIN
I. Cel Imprezy
1. Popularyzacja i upowszechnianie biegania wśród dzieci, młodzieży i dorosłych jako
najprostszej formy aktywności ruchowej.
2. Promocja Gminy Jedlińsk.
II. Organizatorzy
1. Wójt Gminy Jedlińsk, Rada Gminy Jedlińsk.
2. Gminne Centrum Kultury i Kultury Fizycznej w Jedlińsku.
III. Termin i miejsce
30 września 2018 (niedziela) – start i meta Ośrodek Sportu i Rekreacji w Jedlińsku w
Jedlińsku ul. Warszawska 1
godz. 13:00 – 14:30 zgłoszenia udziału w biegu na miejscu startu
godz. 14:30 – start biegów młodzieżowych, start marszu nording-walking
godz. 16:00 – start biegu głównego
IV. Uczestnictwo
Impreza ma charakter otwarty. W biegu głównym mogą uczestniczyć biegacze
indywidualni, którzy do dnia 30 września 2018 ukończyli 16 rok życia, niezależnie od
miejsca zamieszkania, przynależności klubowej i narodowości. Każdy zawodnik
startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność co potwierdza złożeniem podpisu pod
oświadczeniem o zdolności udziału w biegu. W przypadku osób niepełnoletnich takie
oświadczenie podpisuje rodzic lub opiekun prawny. Uczestnik biegu podpisując kartę
zgłoszeniową akceptuje warunki regulaminu.
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Osobę niepełnoletnią zgłasza osobiście rodzic lub opiekun prawny i za jego start
ponosi pełną odpowiedzialność. Każdy uczestnik jest zobowiązany spełnić wymogi
Organizatora od strony sportowej i medycznej.
V. Zgłoszenia / Opłata startowa
Zgłoszenia i pobieranie numerów startowych odbywać się w dniu biegu (tj. 30
września 2018r.) w godz. 13:00 – 14:30 na miejscu startu. Numery startowe
wydawane będą po okazaniu dokumentu tożsamości.
W biegach młodzieżowych należy posiadać kartkę z danymi: Imię i Nazwisko, adres
zamieszkania i rok urodzenia.
W biegu głównym mogą uczestniczyć osoby, które dokonają zgłoszenia w punkcie
zapisów w dniu zawodów.
W marszu nordic walking każdy uczestnik we własnym zakresie zapewnia sobie kijki
Opłata startowa od uczestników nie będzie pobierana.
VI. Klasyfikacja biegów / trasa/ dystans
Biegi młodzieżowe (biegi młodzieżowe zostaną rozegrane na Ośrodku Sportu i
Rekreacji w Jedlińsku – parking o nawierzchni asfaltowej.)
300 m – (oddzielnie w kategorii dziewcząt i chłopców), rok urodzenia 2011, 2010
500 m – (oddzielnie w kategorii dziewcząt i chłopców), rok urodzenia 2009, 2008
700 m – (oddzielnie w kategorii dziewcząt i chłopców), rok urodzenia 2007, 2006
1000 m – (oddzielnie w kategorii dziewcząt i chłopców), rok urodzenia 2005, 2004,
2003,
Marsz Nordic Walking 1000m marsz zostanie rozegrany na Ośrodku Sportu i
Rekreacji w Jedlińsku – parking o nawierzchni asfaltowej.)
Klasyfikacja marszu prowadzona będzie w kategorii OPEN kobiet i OPEN mężczyzn
Bieg główny 10 km (bieg główny zostanie rozegrany na ulicach i miejscowościach
Gminy Jedlińsk o nawierzchni asfaltowej). Trasa 10 km dla kobiet i mężczyzn. Mapa
przebiegu trasy stanowi załącznik do regulaminu.
Klasyfikacja kobiet:
-generalna i w kategoriach wiekowych: I kategoria 16-39 lat, II kategoria 40 lat i
starsze
Klasyfikacja mężczyzn:
- generalna i w kategoriach wiekowych:
I kat. 16-19 lat
II kat. 20-29 lat
III kat. 30-39 lat
IV kat. 40-49 lat
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V kat. 50 lat i starsi
O przynależności do kategorii wiekowej decyduje rok urodzenia.

VII. Ubezpieczenie
1. Każdy uczestnik biegu powinien we własnym zakresie poddać się badaniu
lekarskiemu o zdolności do udziału w biegu.
2. Każdy z uczestników ubezpiecza się we własnym zakresie na cały czas trwania
imprezy.
3. Udział w biegu uczestnicy biorą na własną odpowiedzialność.
4. Podczas trwania biegu organizator zapewnia opiekę medyczną.
VIII. Nagrody
1. Nagrody zapewnia organizator.
2. Nagrody i upominki otrzymują wszyscy uczestniczy, którzy zajmą miejsca I-III w
poszczególnych kategoriach.
3. W biegach młodzieżowych każdy uczestnik, który przekroczy metę otrzyma
upominek.
IX. Postanowienia końcowe
1. Biuro organizacyjne mieści się w GCKiKF w Jedlińsku ul. Krótka 1 telefon (48) 3213-052. Łukasz Kurek 669-049-783, 690-390-012
2. Bieg odbędzie się ze względu na pogodę.
3. Organizator nie odpowiada za rzeczy zagubione lub pozostawione przez zawodników
podczas trwania imprezy.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji regulaminu.
5. Uczestnicy pokrywają koszty dojazdu.
6. W sprawach końcowych decyduje organizator.
7. Organizator przewiduje zakończenie imprezy 30 min po przekroczeniu linii mety
przez ostatniego zawodnika.

Zapraszamy serdecznie
Organizatorzy biegu.
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