
Regulamin
II Hasco-Lek Grodziskiego Mini Półmaratonu „Słowaka”

I Cel
 1. Popularyzacja biegania jako najprostszej formy aktywności ruchowej.
 2. Uświadamianie dzieciom i młodzieży znaczenia zdrowego stylu życia.
 3. Propagowanie wychowawczych aspektów uprawiania sportu.
 
II Organizator
    Burmistrz Grodziska Wielkopolskiego
  
III Termin i miejsce
  1. 9 czerwca 2018 r. (sobota) godz.16:00.
  2. Biuro zawodów – Grodziska Hala Sportowa godz. 13:00 – 15:00
  
IV Trasa biegu
Trasa biegu:
1.  Start:  Stary Rynek, Mickiewicza,  Wawrzyniaka,  Rondo Tuszyńskiego, pl  Św. Anny,  Garbary,
Rondo Jana Pawła II, Poznańska, meta Stary Rynek
Kategorie   C, D, E, F  jedno okrążenie
Kategorie G i H dwa okrążenia
2. Start: Stary Rynek, Mickiewicza, Wawrzyniaka, Gołębia, meta Stary Rynek
Kategoria A,B oraz bieg przedszkolaka

V Klasyfikacja
1.  Klasyfikacja prowadzona będzie w następujących kategoriach wiekowych:

A. Rocznik 2009 – 2010 dziewczęta
B. Rocznik 2009 – 2010 chłopcy
C. Rocznik 2007 – 2008 dziewczęta
D. Rocznik 2007 – 2008 chłopcy    
E. Rocznik 2005 – 2006  dziewczęta
F.  Rocznik 2005 – 2006 chłopcy

            G. Rocznik 2002 – 2004 dziewczęta
            H. Rocznik 2002 – 2004 chłopcy
                           
VI Bieg przedszkolaków
W biegu uczestniczyć mogą wszystkie dzieci w wieku przedszkolnym - rocznik 2011 i  młodsi.
Dozwolona  jest  pomoc  rodziców.  Wszyscy  uczestnicy  biegu  muszą  posiadać  pisemna  zgodę
rodziców lub opiekunów prawnych

1. W biegu tym nie będzie prowadzona klasyfikacja.
2. Do biegu przedszkolaków zapisy będą prowadzone w biurze zawodów w Grodziskiej Hali

Sportowej w dniu biegu, tj. 9 czerwca br  od godz. 13.00 – 15.00 
VII Pomiar czasu

1. W II  Hasko  -  Lek  Grodziskim Mini  Półmaratonie  „Słowaka”  pomiar  czasu  i  ustalenie
kolejności  będzie dokonywać firma DATA SPORT za pomocą chipów zamocowanych w
numerach startowych zwrotnych.

       2. Posiadanie numeru startowego wraz z chipem jest warunkiem wystartowania 
  w biegu i sklasyfikowania w komunikacie końcowym.
VIII Nagrody i świadczenia dla zawodników
    1.  Zawodnicy którzy zgłoszą  się  do biegu otrzymają  w biurze zawodów  numer startowy.

Numer startowy zwracają na mecie. Za zwrot numerów startowych



      odpowiedzialni są opiekunowie grup.
       2. Wszyscy zawodnicy,którzy ukończą bieg otrzymają na mecie medal pamiątkowy.
       3. Za zajęcie miejsca I-III w  kategorii wiekowej zawodnicy otrzymają puchary i dyplomy.

IX  Zgłoszenia do biegu
1. Zgłoszenia  do  biegu  dokonują  opiekunowie(rodzice,  nauczyciele.  opiekunowie  prawni  )

poprzez  portal  zapisowy  firmy  DataSport.   Wszyscy  uczestnicy  biegu  muszą  posiadać
pisemna zgodę rodziców lub opiekunów prawnych.

2. Weryfikacja zawodników oraz odbiór numerów  startowych odbywać się będzie w biurze
zawodów w Grodziskiej Hali Sportowej 9 czerwca w godzinach do 13:00 – 15:00

3. Za  weryfikację    zgłoszonych  grup odpowiadają  opiekunowie.  W przypadku zgłoszenia
indywidualnego wymagana jest weryfikacja osobista.

X  Postanowienia końcowe
      1. Opiekunowie grup ponoszą odpowiedzialność za zawodników podczas trwania imprezy aż

do jej oficjalnego zakończenia  
         2. Organizator nie odpowiada za rzeczy zaginione.
         3. Zawody odbędą się bez względu na warunki atmosferyczne.
         4. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora.


