REGULAMIN
I. CEL ZAWODÓW
1.Popularyzacja i upowszechnienie biegania jako aktywnej formy ruchu
2.Promocja miasta Rawa Mazowiecka
II.TERMIN I MIEJSCE
17 czerwca 2018 r. Rawa Mazowiecka, hala sportowa OSiR Tatar ul. Tatar 1 A
III. ORGANIZATOR
1. Miasto Rawa Mazowiecka
2. Ośrodek Sportu i Rekreacji im. H. Konopackiej w Rawie Mazowieckiej
IV. UCZESTNICTWO
1. Bieg OPEN na 10 km
2. Biegi dla Uczniów Szkół Podstawowych i młodszych
3. Bieg dla Uczniów Gimnazjów

v. WARUNKI UCZESTNICTWA
Warunkiem udziału w imprezie jest
- zgłoszenie internetowe (lub osobiste w dniu zawodów)
- czytelny podpis uczestnika lub opiekuna prawnego uczestnika na oświadczeniu pod następującą
klauzulą:
„Organizatorzy , wszystkie osoby z nim współpracujące, a także osoby związane z
przeprowadzeniem i organizacją biegu nie ponoszą odpowiedzialności względem uczestników za
szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po wyścigu.
Uczestnicy startują na własną odpowiedzialność. Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność cywilną i
prawną za wszystkie szkody. Przez akceptację niniejszego regulaminu uczestnicy zrzekają się
prawa dochodzenia prawnego lub zwrotnego od organizatora lub jego zleceniobiorców w razie
wypadku lub szkody związanej z zawodami. Przyjmuję do wiadomości, że w razie wypadku nie
mogę wnosić żadnych roszczeń w stosunku do organizatora. Przyjmuję do wiadomości, że należy
przestrzegać zarządzeń służb porządkowych oraz warunków regulaminu. Wyrażam zgodę na
przetwarzanie moich danych osobowych i upublicznienie mojego wizerunku dla potrzeb
związanych z organizacją imprezy sportowej pod nazwą „Rawski Festiwal Biegowy” przez
organizatorów imprezy. Jednocześnie oświadczam, że zostałem/łam poinformowany/a
o przysługującym mi prawie dostępu do treści tych danych oraz ich poprawiania, wycofania
zgody na ich przetwarzanie, jak również oświadczam, że podanie tych danych było dobrowolne.
W przypadku startu młodzieży poniżej 18 lat wymagana jest zgoda rodzica lub opiekuna
prawnego, poprzez złożenie podpisu na oświadczeniu stanowiącym załącznik do niniejszego
regulaminu. Zdjęcia, nagrania filmowe oraz wywiady z moją osobą, a także wyniki z moimi danymi
osobowymi mogą być wykorzystane przez prasę, radio i telewizję.

Biorąc udział w zawodach oświadczam, że zapoznałem/łam się z wszystkimi warunkami
regulaminu za i wypełniłem/łam formularz zgłoszeniowy i odpowiednie oświadczenie zgodnie z
prawdą oraz kompletnie.

VI. DYSTANSE
- uczniowie szkół podstawowych biegną na dystansach: kl. 0 i młodsi 400 m, kl. I-III 600 m,
kl. IV-VI 1000
- uczniowie szkół gimnazjalnych biegną na dystansie 1500m
- bieg główny 10 000m
- w biegu na dystansie 10 km mogą wziąć udział osoby, które ukończyły 16 rok życia
(zgodnie z zasadami opisanymi w punkcie V).
Uczestnicy biegu na dystansie 10 km otrzymają numery startowe wraz z czipami do pomiaru czasu,
które będzie można odebrać w dniu 10 czerwca w biurze zawodów od godz. 8.00 do godz.9.30.

VII. NAGRODY
1. Pamiątkowe statuetki dla najlepszych zawodników i zawodniczek szkół podstawowych,
dla najlepszych zawodników i zawodniczek gimnazjów,
2. Pamiątkowe medale dla pierwszych 15 zawodniczek i zawodników w kategorii szkół
podstawowych i gimnazjów
3. Pamiątkowe statuetki w biegu na 10 km dla najlepszych zawodniczek i zawodników w
kategoriach wiekowych K20, M20. K30, M30, K40, M40, K50, M50, M60 i M70.
4. Zawodnicy biegu open na 10 km w kategorii kobiet i mężczyzn (miejsca I – III) otrzymają
pamiątkowe puchary.
5. Pamiątkowe medale dla pierwszych 140 uczestników biegu na 10 000 m.
6. Upominki dla najmłodszego i najstarszego Uczestnika Rawskiego Festiwalu Biegowego
najmłodszy bez względu na dystans jaki samodzielnie pokonał
najstarszy na dystansie 10 km
VIII. PROGAM ZAWODÓW
8.30 – 10.00 Biuro zawodów
9.30 – Ceremonia otwarcia zawodów
9.45 – Bieg OPEN na dyst.10 000m
12.30 – bieg dla dzieci kl. 0 i młodszych
12.40 – Bieg dla Uczniów klas I
12.50 - Bieg dla Uczniów klas II
13.00 - Bieg dla Uczniów klas III
13.10 - Bieg dla Uczniów klas IV

13.25 - Bieg dla Uczniów klas V
13.40 - Bieg dla Uczniów klas VI
Klasy Gimnazjalne
14.10 - Bieg dla Uczniów klas II
14.30 - Bieg dla Uczniów klas III
15.00 – Ceremonia wręczenia nagród i zamknięcie zawodów
IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. W zawodach uczestniczą tylko zawodnicy, którzy zostali zgłoszeni przez szkoły, dokonali
zgłoszenia za pomocą str. internetowej oraz zapisani w biurze zawodów.
2. Pomiar czasu
na dystansach 400, 600,1000 i 1500 m – ręczny pomiar czasu
na dystansie 10 000 m pomiar czasu elektroniczny
3. Zawody odbędą się bez względu na pogodę.
4. Interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatora zawodów.
5. Szczegóły zawodów omówione zostaną na odprawie przed startem.

Organizatorzy

