Regulamin „Biegowego Festiwalu Sztafet” - Istebna 2017
ISTEBNA ZAOLZIE- 14 MAJA 2017
1.
Organizatorem „Biegowego Festiwalu Sztafet” jest Gminny Ośrodek Kultury, Promocji, Informacji Turystycznej
i Biblioteka Publiczna w Istebnej, osobą do kontaktu jest Karina Czyż: 33 855 62 08, karina.istebna@gmail.com
2.
Celem organizacji „Biegowego Festiwalu Sztafet” jest popularyzowanie sportu i zdrowego trybu życia wśród
mieszkańców Gminy Istebna.
3.
a. Miejsce zawodów: Kompleks sportowo – rekreacyjny Istebna Zaolzie ( boisko sportowe, trasa nartorolkowa
i ścieżka rekreacyjna).
b. Start zawodów: 15:00 (dzieci szkół podstawowych) – pozostałe godziny startów oraz przebieg zawodów
uzależniony od ilości zgłoszonych sztafet.
c. Biuro zawodów czynne od godz. 14:00. W pierwszej kolejności rejestrowane będą dzieci i młodzież
(do godz. 14:30), potem dorośli (godz. 15:15). Przy rejestracji należy okazać dokument tożsamości
(w przypadku zawodników niepełnoletnich wystarczy legitymacja szkolna).

4.
a. Zawody zostaną rozegrane w następujących kategoriach wiekowych:
- rocznik 2009 i młodsze ( osobna klasyfikacja dla chłopców i dziewczyn)- dystans 2 x 200 metrów
- roczniki od 2008 do 2005 ( osobna klasyfikacja dla chłopców i dziewczyn) – dystans 2 x 400 metrów
- roczniki od 2004 do 2001 ( osobna klasyfikacja dla chłopców i dziewczyn) – dystans 2 x 800 metrów
- roczniki 2000 i starsi ( osobna klasyfikacja dla kobiet i mężczyzn)- dystans 2 x 1200 metrów
b. W zawodach biorą udział sztafety składające się z dwóch zawodników w tej samej kategorii wiekowej i tej samej
płci (do zawodów nie dopuszcza się sztafet mieszanych). Podczas biegów zawodnicy dokonują zmiany w
wyznaczonej strefie zmian przekazując sobie pałeczkę z ręki do ręki.
c. Każdy z zawodników bierze udział w zawodach na własną odpowiedzialność. Organizatorzy nie ponoszą
odpowiedzialności za urazy i kontuzje doznane podczas zawodów.
d. Dzieci i młodzież niepełnoletnia startują w zawodach wyłącznie pisemną za zgodą rodziców, którzy przy
rejestracji uczestników zobowiązani są do podpisania specjalnego oświadczenia lub do dostarczenie go
Organizatorom do dnia 11.05 (piątek) do godz. 15:30. Oświadczenie dostępne w biurze Organizatora lub na stronie
www.istebna.eu w zakładce „Polska Biega”.
e. Jeden zawodnik może startować w zawodach wyłącznie jeden raz, reprezentując jedną sztafetę. W przypadku, gdy
zawodnik wystartuje w dwóch różnych sztafetach, obie zostaną zdyskwalifikowane.
f. W zawodach obowiązuje strój sportowy oraz zakaz występowania w kolcach.
5.
a. O wyniku sztafety decyduje ostateczny czas obu zawodników uzyskany na mecie przez drugiego z nich.
b. Każdy z zawodników otrzymuje pamiątkową naklejkę, napój i coś słodkiego.
c. Zdobywcy pierwszych trzech miejsc w każdej kategorii wiekowej wśród chłopców i dziewcząt oraz mężczyzn i
kobiet otrzymują pamiątkowy medal, dyplom oraz nagrody rzeczowe.
6.
Sprawy nie ujęte w Regulaminie i ich interpretacja w zupełności należeć będzie do Organizatorów.

