REGULAMIN
XXV BIEGÓW PRZEŁAJOWYCH W 70 ROCZNICĘ WYWIEZIENIA
MIESZKAŃCÓW WŁOCH DO RZESZY
16 września 2014 (wtorek)
1. CEL : - upamiętnienie tragicznego wydarzenia historycznego, jakim było
wywiezienie mieszkańców Włoch do Rzeszy w dniu 16 września 1944 r.,
- popularyzacja biegów przełajowych jako jednej z form rekreacji ruchowej
poprawiającą sprawność fizyczną dzieci i młodzieży.
2. ORGANIZATOR : Dzielnica Warszawa Włochy m. st. Warszawy
Wydział Sportu i Rekreacji Urzędu Dzielnicy Warszawa Włochy m. st.
Warszawy, Al. Krakowska 257, 02-133 Warszawa, tel. 22 575 87 10
3. REALIZATOR : Klub Sportowy „Przyszłość” – Włochy, ul. Rybnicka 25
02-405 Warszawa, tel/fax 22 863 78 73.
Biuro czynne od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 – 17.00.
Dojazd autobusami: 127, 129, 189, 191, 194 lub pociągiem do stacji
PKP Warszawa Włochy.
4. TERMIN : 16 września 2014 (wtorek) w godz. 15.00 – 18.00
godz. 16.00 - I bieg - dystans ok. 0,85 km (rocznik 2002-2004)
godz. 16.30 - II bieg - dystans ok. 0,85 km (rocznik 1998-2001)
godz. 17.00 - III bieg - dystans ok. 5,5 km (rocznik 1997 i wcześniej w
kat. Kobiet i Mężczyzn)
5 . MIEJSCE : teren rekreacyjny wokół akwenu wodnego przy ul. Koziorożca, trasa
prowadzi alejkami asfaltowymi oraz ścieżkami trawiastymi wokół stawu.
Na trasie III biegu z niewielkim podbiegiem (7 schodków) koło linii startu.
6. UCZESTNICTWO : dzieci i młodzież z Dzielnicy Warszawa Włochy i m. st.
Warszawy oraz dorośli wg niżej wymienionych kategorii wiekowych :
I bieg - rocznik 2004 – 2002 dziewczęta
2004 – 2002 chłopcy
II bieg - rocznik 2001 - 1998 dziewczęta
2001 - 1998 chłopcy
III bieg - rocznik 1997 i wcześniej - kat. Kobiet i Mężczyzn
Każdy uczestnik biegu powinien odznaczać się dobrym stanem zdrowia.
Uczniowie mają obowiązek posiadać legitymację szkolną i okazywać je na
żądanie organizatora.
7. ZGŁOSZENIA : przez formularz zgłoszeniowy pod adresem:
http://yama02.ugu.pl/Wlochy/2014/zgloszenie.html
lub w dniu zawodów w godzinach 15.15-16.30 w centrum zawodów (bez
gwarancji pełnych świadczeń), start bez pobierania wpisowego
8. SZATNIA : namiot w pobliżu startu
9. SPRZĘT : strój sportowy, obuwie biegowe
10. DYSTANS : ok. 0.85 km - 1 okrążenie (wg załączonego szkicu trasy)
ok. 5,5 km - 6 okrążeń (wg załączonego szkicu trasy)
11. KLASYFIKACJA : indywidualna kobiet i mężczyzn na każdej trasie biegu
12. NAGRODY :
- medale, nagrody rzeczowe oraz dyplomy za miejsca I- III w każdej

kategorii wiekowej dziewcząt/kobiet i chłopców/mężczyzn,
- w kat. 16 lat i powyżej pamiątkowy medal i słodki upominek dla
każdego uczestnika,
- każdy uczestnik na mecie otrzyma pamiątkowy znaczek oraz napój.
13. POSTANOWIENIA KOŃCOWE :
- uczestnicy niepełnoletni biorą udział w biegu po przekazaniu
organizatorom pisemnej zgody opiekunów prawnych (patrz wzór
oświadczenia poniżej),
- za wypadki zaistniałe na trasie z winy uczestników oraz rzeczy
pozostawione bez nadzoru, organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności,
- organizator ubezpiecza uczestników od następstw nieszczęśliwych
wypadków,
- organizator zapewnia opiekę medyczną,
- organizator zapewnia napoje chłodzące po oddaniu na mecie numeru
startowego,
- karty i numery startowe wydawane będą w sekretariacie zawodów podczas
rejestracji,
- realizator biegów w ciągu 3 dni od daty zawodów wyda komunikat z
wynikami, który będzie wywieszony na tablicach informacyjnych w
Urzędzie Dzielnicy Warszawa Włochy m. st. Warszawy i w KS
„Przyszłość”- Włochy oraz na stronach internetowych.
- w sprawach spornych nie ujętych w niniejszym regulaminie prawo
podejmowania decyzji o dyskwalifikacji lub o karach czasowych będzie
miał Sędzia Główny Zawodów.
SERDECZNIE ZAPRASZAMY I ŻYCZYMY SUKCESÓW
ORGANIZATORZY

Wzór oświadczenia
OŚWIADCZENIE
Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka ……………………………………………………..
(imię i nazwisko)
w Biegach Przełajowych w 70 Rocznicę Wywózki Mężczyzn z Włoch do Rzeszy,
organizowanych przez KS „Przyszłość” – Włochy w dniu 16.09.2014 r.
Jednocześnie oświadczam, że znany jest mi regulamin zawodów min. dostępny na stronie:
www.przyszloscwlochy.ubf.pl
Potwierdzam również, że stan zdrowia mojego dziecka pozwala na uczestniczenie w biegu.
UWAGA: pisemne oświadczenie należy złożyć w dniu zawodów podczas rejestracji w
sekretariacie.
……………………………………
data

………………………………………………..
podpis rodzica/opiekuna prawnego

