REGULAMIN PIELGRZYMKI SPORTOWEJ
„BIEG O PUCHAR WÓJTA GMINY ŻYRAKÓW”
PODCZAS DNI GMINY ŻYRAKÓW w dniu 16 czerwca 2019 r.
TERMIN: 16 czerwca 2019 r.
CZAS I MIEJSCE:
18.00 – 18.45 – zapisy do biegu przy Urzędzie Gminy w Żyrakowie
BIEG DLA DZECI:
19.00 – START – przy Urzędzie Gminy w Żyrakowie – skręt koło Eko-Kłosu – trasa obok
Dworku - META przy Urzędzie Gminy w Żyrakowie. Dystans 1 km (mapa z trasą w
załączeniu do wglądu).
KATEGORIE :
Kategoria I – od 10 do 15 lat (poniżej za zgodą rodziców) - (K-dziewczynki,
M-chłopcy)
BIEG DLA DOROSŁYCH:
19.15 – START – przy Urzędzie Gminy w Żyrakowie – przez Górę Motyczną – META przy Urzędzie
Gminy w Żyrakowie. Dystans 5 km (mapa z trasą w załączeniu do wglądu).

KATEGORIE :
I kategoria - od 16 lat do 35 lat, (K-żeńska, M-męska)
II od 36 do 50 lat, (K-żeńska, M-męska)
III - 51 lat i powyżej (K- żeńska, M- męska)
IV - osoby niepełnosprawne
ORGANIZATOR:
Wójt Gminy Żyraków oraz Centrum Kultury i Promocji w Żyrakowie, współorganizator –
Gminna Biblioteka Publiczna w Żyrakowie, patronat – Proboszcz Parafii Trójcy
Przenajświętszej w Żyrakowie ks. Józef Jasiurkowski.
CEL:
Upowszechnienie sportu poprzez bieganie, jako najprostszą formę ruchu. Promocja
aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia w Gminie Żyraków.
UCZESTNICY:
Uczniowie szkół podstawowych, średnich, dorośli, osoby niepełnosprawne.

ZASADY UCZESTNICTWA:
Zapisy odbywają się w dniu zawodów, w godzinach od 18.00 do 18.45. Każdy uczestnik
wypełnia formularz zgłoszeniowy w formie papierowej, w przypadku osób niepełnoletnich
deklarację wypełnia rodzic lub opiekun prawny. Każdy pielgrzym zostaje wpisany na listę
uczestników w danej kategorii wiekowej oraz rodzaju biegu i otrzymuje numer startowy.
Podczas biegu wszyscy uczestnicy muszą mieć założone kamizelki z numerami startowymi.
Każdy zawodnik będzie oznaczony tagiem – chipem od firmy zajmującej się liczeniem czasu.
Zasłanianie numeru startowego w części lub w całości bądź jego modyfikacja są zabronione.
Każdy uczestnik biegu ma obowiązek oświadczyć, że nie ma przeciwwskazań
zdrowotnych do odbycia biegu, jak również, że weźmie w nim udział na własną
odpowiedzialność.
Ilość miejsc ograniczona do 100 – łącznie w biegu dla dzieci i dorosłych.
Rezerwacja miejsc do biegu telefonicznie do dnia 13 czerwca 2019r. w CKiP
w Żyrakowie pod nr telefonu: 14 6812-819.
Podpisanie formularza z oświadczeniem jest warunkiem uczestnictwa w biegu.

NAGRODY BĘDĄ PRZYZNAWANE W KAŻDEJ Z KATEGORII NASTĘPUJĄCO:
I, II, III nagroda główna - Puchar Wójta Gminy Żyraków, dyplom, nagroda
rzeczowa oraz pamiątkowy medal dla 3 osób, które pierwsze przekroczą metę.
I miejsce – w każdej kategorii wiekowej w kategorii żeńskiej i męskiej: puchar, dyplom,
nagroda rzeczowa, pamiątkowy medal
Dodatkowo każda osoba, uczestnicząca w biegu która przekroczy metę dostanie pamiątkowy
medal.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
We wszystkich sprawach nieujętych w Regulaminie, decyduje Organizator Pielgrzymki
Sportowej, któremu przysługuje wiążąca i ostateczna interpretacja Regulaminu.

