REGULAMIN
VI Memoriał Biegowy im. Tadeusza Brzostka 2022
12 sierpnia 2022 r.
Mistrzostwa Lidzbarka Warmińskiego
Bieg na dystansie 5000 m kobiet i mężczyzn oraz Biegi Dzieci
W ramach wydarzenia odbędą się:
Bieg Główny kobiet i mężczyzn – 5000 m
Biegi dla dzieci (w kategoriach dziewcząt i chłopców)
 do 7 lat (rocznik 2015 i młodsi) – 200 m
 8 - 11 lat (roczniki 2014 - 2011) – 300 m
 12 - 15 lat (roczniki 2010 - 2007) – 600 m dziewczęta i 1000 m chłopcy
1.




Cel i charakter imprezy:
Popularyzacja biegania i aktywnego wypoczynku wśród młodzieży i dorosłych
Promocja Miasta Lidzbark Warmiński
Wykorzystanie infrastruktury sportowo- rekreacyjnej w Lidzbarku Warmińskim

2. Patronat Generalny:
 Burmistrz Lidzbarka Warmińskiego
3. Organizatorzy:
 Ośrodek Sportu i Rekreacji w Lidzbarku Warmińskim, tel. 897672087
 e-mail: osirlwarm@gmail.com
4. Termin i miejsce imprezy:
Biuro Zawodów, start i meta biegów znajdują się na stadionie miejskim w Lidzbarku Warmińskim.
Piątek 12 sierpnia 2022 r.
16:00 - Otwarcie Biura Zawodów - możliwość rejestracji w dniu imprezy
18:00 - Biegi dla dzieci (potwierdzenie udziału w Biurze Zawodów do godziny 17:30)
19:00 - Bieg 5000 m (potwierdzenie udziału w Biurze Zawodów do godziny 18:30)
+/- 20:00 - Dekoracja
Udział w biegu jest bezpłatny.
5. Zgłoszenia:
 Zapisy do biegu głównego oraz biegów dla dzieci odbywają się tylko i wyłącznie na stronie
internetowej www.superczas.pl do środy 10 sierpnia 2022 r. do godziny 23:59
 W biegu na 5000 m mogą startować zawodnicy, którzy do dnia 12.08.2022 r. ukończą 16 rok
życia.
 Zawodnicy niepełnoletni zobowiązani są dostarczyć pisemną zgodę od opiekuna prawnego.
 Osoby poniżej 16 roku życia dopuszcza się do startu wyłącznie pod stałą opieką rodziców lub
opiekunów prawnych będących na imprezie.
 Dopuszcza się opiekuna zbiorczego, np. nauczyciela za zgodą rodzica. Wszyscy zawodnicy
startujący w biegu muszą zostać zweryfikowani w biurze zawodów.
 Zawodnik powinien posiadać podczas weryfikacji dowód tożsamości ze zdjęciem (dowód
osobisty, paszport, prawo jazdy, legitymację itp.)
 Wszyscy zawodnicy muszą przestrzegać regulaminu biegu.
 Ze względów organizacyjnych każdy zawodnik zobowiązany jest podać najlepszy tegoroczny
wynik w biegu na 5000 m

6. Nagrody w VI Memoriale Biegowym Kobiet i Mężczyzn na Dystansie 5000 m im.
Tadeusza Brzostka:




Za zajęcie miejsca I-III w kategorii kobiet i mężczyzn - puchar + medal
Puchar dla Najlepszej Lidzbarczanki oraz Najlepszego Lidzbarczanina
Za zajęcie miejsca I-III w kategoriach dzieci dziewcząt i chłopców - puchar + medal

Pomiar czasu i ustalenie kolejności zawodników, którzy ukończyli bieg będzie realizowany
systemem elektronicznym. Wszystkie klasyfikacje liczone będą wg. czasów brutto czyli od
momentu strzału startera do przekroczenia linii mety. Do wiadomości Uczestników podane będą
również czasy netto czyli od faktycznego przekroczenia linii startu, do przekroczenia linii mety.
7. Postanowienia końcowe:
 Zbiórka zawodników odbywać się będzie bezpośrednio na starcie przed biegiem.
 Zawodnicy biegną wyłącznie po bieżni stadionu miejskiego w Lidzbarku Warmińskim
 Numery startowe rozdawane będą w miejscu startu.
 Zawodników obowiązuje strój sportowy.
 Zawodnicy startują na własną odpowiedzialność (niepełnoletnie osoby startują na
odpowiedzialność opiekuna prawnego).
 Organizator zapewnia opiekę medyczną podczas zawodów sportowych
 Organizator zapewnia przebieralnię i szatnię depozytową.
 Organizator zapewnia wodę mineralną dla wszystkich uczestników biegu
 Za rzeczy pozostawione bez opieki, organizator nie ponosi odpowiedzialności.
 Bieg odbędzie się bez względu na warunki pogodowe.
 Każdy zawodnik ma obowiązek zapoznać się z regulaminem biegów i jego przestrzeganie.
 Biegami kieruje Sędzia Główny zawodów.
 Zawodnik ma prawo wniesienia skargi do Sędziego Głównego po wpłaceniu kaucji w
wysokości 100zł. W przypadku skargi nieuzasadnionej, kaucja nie podlega zwrotowi i będzie
wpłacona na cele charytatywne.
 Weryfikacja tożsamości zawodnika nastąpi za okazaniem dokumentów tożsamości ze
zdjęciem.
 Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji niniejszego regulaminu oraz
prawo do odwołania lub przerwania biegów.
15 czerwca 2022 r. Organizatorzy

