REGULAMIN
51. BIEGÓW GRYFITÓW W RAMACH PYRZYCKICH DNI OLIMPIJCZYKA

1. NAZWA IMPREZY
51. BIEGI GRYFITÓW
2. TERMIN I MIEJSCE
16.09.2022 r. (piątek) - godz. 10.00
Stadion Miejski im. Leszka Słoninki ul. Sportowa 5 w Pyrzycach
3. ORGANIZATOR:
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pyrzycach
Pyrzycka Grupa Miłośników Sportu
4. PARTNERZY:
- Gmina Pyrzyce
- Pyrzycki Klub Olimpijczyka
- Uczniowski Klub Sportowy „PIAST” Pyrzyce przy Szkole Podstawowej w Pyrzycach
- Powiatowy Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Pyrzycach
- LMKS „Żak” Pyrzyce
- Szkoła Podstawowa w Pyrzycach
- Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi w Pyrzycach
- Zespół Szkół nr 1 w Pyrzycach
5. PATRONAT HONOROWY:
Burmistrz Pyrzyc – Marzena Podzińska
Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego – Olgierd Geblewicz
6. CEL ZAWODÓW:
- Popularyzacja i upowszechnianie biegania jako zdrowej formy sportu i wypoczynku.
- Pobudzanie aktywności ruchowej osób w każdym wieku i o różnym poziomie sprawności ruchowej.
- Integracja młodzieży z różnych środowisk.
- Promocja Gminy Pyrzyce.
Godz. 9.50
Odprawa techniczna z trenerami/ opiekunami grup
Godz. 10.00
- Defilada
- Oficjalne otwarcie uroczystości przez Burmistrz Pyrzyc i Dyrektor OSiR w Pyrzycach
- Ceremoniał olimpijski
Godz. 10.15

Rozpoczęcie biegów

HARMONOGRAM BIEGÓW:
500 m dziewczęta

r. 2015/ 2014

500 m chłopcy

r. 2015/ 2014

600 m dziewczęta

r. 2013/ 2012

600 m chłopcy

r. 2013/ 2012

Dekoracja zwycięzców biegów roczników 2015/ 2014 – 2013/ 2012. Losowanie nagród/ voucherów od firmy Decathlon w każdej kategorii
biegowej.
2000 m bieg otwarty kobiet

r. 2004 i starsze

IV klasa szkoły ponadpodst. (18+)

3000 m bieg otwarty mężczyzn

r. 2004 i starsi

IV klasa szkoły ponadpodst. (18+)

800 m dziewczęta

r. 2011/ 2010

800 m chłopcy

r. 2011/ 2010

Dekoracja zwycięzców biegów roczników 2004 i starsi – 2011/ 2010. Losowanie nagród/ voucherów od firmy Decathlon w każdej kategorii
biegowej
1000 m dziewczęta

r. 2009/ 2008

1500 m chłopcy

r. 2009/ 2008

1500 m dziewczęta

r. 2007 - 2005

I – III szkoły ponadpodst.

2000 m chłopcy

r. 2007 - 2005

I – III szkoły ponadpodst.

Dekoracja zwycięzców biegów roczników 2009/ 2008 – 2007 - 2005. Losowanie nagród/ voucherów w każdej kategorii biegowej
Losowanie voucherów spośród wszystkich szkół i klubów „za udział” w biegach
Losowanie nagrody niespodzianki spośród zwycięzców za miejsca I – VI w każdej kategorii wiekowej
Oficjalne zakończenie imprezy przez Burmistrz Pyrzyc oraz Dyrektora OSiR w Pyrzycach

W trakcie trwania imprezy:
Poczęstunek

1.

WARUNKI UCZESTNICTWA:
a. w zawodach startują wszyscy chętni według podanych kategorii wiekowych (począwszy od najmłodszej kategorii wiekowej - rocz. 2015
do osób dorosłych 18+), nie posiadający przeciwwskazań do uczestnictwa w lekcji wychowania fizycznego. Startują osobno dziewczęta i
chłopcy;
b. wymóg pisemnej zgody rodzica/ prawnego opiekuna o braku przeciwwskazań zdrowotnych, do udziału w 51. edycji Biegów Gryfitów;
c. rodzice lub opiekunowie wyrażając zgodę, przyjmują na siebie odpowiedzialność za start dziecka w zawodach;
d. każdy zawodnik musi posiadać kartę startową, podając imię i nazwisko, rocznik, szkołę lub klub sportowy. Kartki startowe będą dostępne
w szkołach, w biurze OSiR przy ul. Rolnej 5, w miejscu startu przed zawodami. Także do pobrania ze strony internetowej OSiR;
e. zawodnicy w trakcie biegu mają mieć ze sobą kartę startową, którą oddają sędziemu po przebiegnięciu mety;
f. uczestników biegu obowiązuje strój i obuwie sportowe.

2.

UBEZPIECZENIE:

Ubezpieczeni od kontuzji i urazów pozostaje w gestii zainteresowanych zawodników i ich klubów lub szkół.
3.

SPRAWY RÓŻNE:
a. zawodnicy startują tylko i wyłącznie w swojej kategorii wiekowej. W sytuacji uczestnictwa w biegu przeznaczonym dla innej kategorii
wiekowej, zawodnik zostanie zdyskwalifikowany w danym biegu;
b. każdy zawodnik winien posiadać pisemną zgodę rodzica/ prawnego opiekuna o udziale w zawodach wraz z zapisem o wyrażeniu
zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestnika przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pyrzycach, w związku z imprezą 51. Biegi
Gryfitów oraz oświadczenie na wyrażenie zgody na rejestrowanie zdjęć i publikację wizerunku swojego dziecka podczas 51. Biegów
Gryfitów oraz wykorzystanie tego wizerunku poprzez umieszczanie zdjęć na stronach internetowych OSiR, Urząd Miejski oraz
partnerów finansujących wydarzenie, portalach społecznościowych np. Facebook, kronikach, folderach, tablicach i w mediach, w celu
informacji i promocji Gminy Pyrzyce, OSiR i partnerów. Zgody mają być przekazane organizatorowi w dniu biegów przy wejściu na
stadion przez opiekuna grupy;
c. dojazd uczestników zawodów na koszt własny;
d. organizator OSiR nie odpowiada za rzeczy i garderobę pozostawioną w szatniach/ na trybunach bądź w innych miejscach na terenie
obiektu sportowego oraz za samochody pozostawione na parkingu;
e. w ramach zawodów Organizator zapewnia wszystkim uczestnikom zawodów opiekę medyczną, napoje, talon na poczęstunek;
f. zgłoszenie i przystąpienie do zawodów jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu imprezy;
g. organizator ma wyłączne prawo do interpretacji niniejszego Regulaminu oraz do jego zmian, jak i podejmowania decyzji w kwestiach
nie objętych Regulaminem.

5. NAGRODY:
Najlepsi zawodnicy we wszystkich biegach nagradzani będą:
ZA MIEJSCA:
I – III – puchary, nagrody rzeczowe;
IV - VI – statuetki, nagrody rzeczowe.
a. Każdy uczestnik otrzyma złoty medal na mecie.
b. Spośród wszystkich startujących szkół i klubów rozlosowany zostanie za udział voucher na zakup sprzętu sportowego.
c. Spośród wszystkich uczestników, w każdej kategorii biegowej wylosowane zostaną osoby, które otrzymają nagrodę rzeczową (ew.
voucher) – niespodziankę.

Organizator
Dyrektor OSiR w Pyrzycach
/-/ Ewa Hancz

