REGULAMIN
XIII Annogórskie Biegi Przełajowe dzieci i młodzieży
Nazwa:
XIII Annogórskie Biegi Przełajowe dla Dzieci i Młodzieży
Organizatorzy:
LUKS „ROSPONDEK”
Stowarzyszenie „NASZE DZIEDZICTWO” Żyrowa
Koordynator Biegu Piotr Orian 604 589 483
Partnerzy:
Urząd Miasta Zdzieszowice
Starostwo Powiatowe Krapkowice
„STARTER” Pomiar czasu
Rada Rodziców przy PSP Żyrowa
Termin i miejsce:
03.07.2020r. (piątek) w godz.: od 16:00 do 18:30
Żyrowa (w pobliżu Zdzieszowic), Aleja Spacerowa Hrabiów – powyżej Kościoła
Cel imprezy:

Propagowanie zdrowego stylu życia na terenie Opolszczyzny

Popularyzacja i upowszechnianie biegów przełajowych wśród dzieci, młodzieży

Promocja wsi Żyrowa

Ukazanie piękna Parku Krajobrazowego GÓRA Św. ANNY

Możliwość spędzenia aktywnie czasu z całymi rodzinami
Warunki Uczestnictwa:

warunkiem udziału w biegach będzie opłata startowa w kwocie 5zł płatne w biurze zawodów

zgłoszenie udziału w biegach można dokonać pod linkiem
http://online.datasport.pl/zapisy/portal/zawody.php?zawody=5666
w terminie do dnia 30 czerwca 2020 r. (wtorek).

Limit uczestników to 100 osób. (Decyduje kolejność zgłoszeń)

Biuro zawodów w dniu biegu przyjmuje tylko indywidualne zgłoszenia (nie grupy!) (do osiągnięcia
limitu)

Zgłoszenia do Biegu Rodzinnego będą prowadzone w dniu biegu w biurze zawodów.

Każdy niepełnoletni zawodnik musi posiadać ze sobą pisemną zgodę rodzica na start, potwierdzającą
brak zastrzeżeń do biegu oraz przypiętą agrafką karteczkę z imieniem i nazwiskiem, rocznikiem

za bezpieczeństwo dzieci w czasie trwania zawodów odpowiedzialni są rodzice/opiekunowie.

Biuro zawodów czynne od 15:00 dla Przedszkoli oraz Bieg Rodzinny
od 16:00 dla dzieci Szkół Podstawowych
od 17:00 dla Młodzieży (na 3,5km)

Program zawodów (godziny są podane orientacyjnie i mogą ulec zmianie ze względy na ilość uczestników)
16:00 Starty (roczniki: 2013 i młodsze) oraz BIEG RODZINNY na ok. 350m
17:00 Starty (roczniki: 2009, 2010, 2011, 2012) na ok. 500m
17:30 Starty (roczniki: 2006, 2007, 2008) na ok. 850m
18:00 Start biegu krótkiego (roczniki: 2005, 2004 i 2003 na 3 300 m = jedna pętla).
18:30 Start „IX RUN CROSS” na 10km (roczniki 2002 i starsze) – szczegóły i regulamin na
www.maratonypolskie.pl
UWAGA:

Jeśli sytuacja związana z pandemią pogorszy się, zastrzegamy sobie prawo do odwołania imprezy. Jeśli będą
jakiekolwiek inne przesłanki lub decyzja służb o zbyt dużym zagrożeniu przeprowadzenia imprezy w takiej formule,
zawody zostaną odwołane.

Postanowienia końcowe:
W zależności od frekwencji poszczególne starty mogą ulec przesunięciu.
Podział na startujące roczniki będzie dokonany w dniu biegu – dostosowany do frekwencji.
Klasyfikujemy z podziałem na dziewczęta i chłopców.
Trzy pierwsze miejsca otrzymują pamiątkowy upominek na linii mety
Każdy uczestnik coś otrzyma + poczęstunek.

Trasy drogami leśnymi, urozmaicone (anglosaskie)
Zawody odbędą się bez względu na warunki atmosferyczne!
Na miejscu będzie obecna pomoc medyczna
Uczestnicy zawodów przyjeżdżają na zawody zaopatrzeni zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa: środki ochrony
osobistej (np. maseczki).
Dekoracja zwycięzców nastąpi bezpośrednio po każdym biegu na linii mety. Po zakończeniu poszczególnych biegów
zawodnicy nie gromadzą się w skupiskach i zachowując wszelkie obostrzenia, udają się do domów.
Organizator nie zapewnia ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków. Zaleca się ubezpieczenie we
własnym zakresie.
Rodzic/opiekun prawny przyjmuje do wiadomości i podpisuje oświadczenie, że udział w zawodach wiąże się z
wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała
i urazów fizycznych w tym śmierci.
Rodzic/opiekun prawny wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz wizerunku w zakresie niezbędnym do
realizacji zawodów w tym wysyłanie pod wskazany adres e-mail informacji dotyczących imprezy i materiałów
promocyjnych organizatora.

