Regulamin Festiwalu Biegowego
Sądeckich Wodociągów „Woda Źródłem Sukcesu”
pod patronatem
Prezydenta Miasta Nowego Sącza Ryszarda Nowaka.
01.06.2016
I TERMIN I MIEJSCE
1.Zawody odbędą się w dniu 01.06.2016 o godzinie 10.00 przy ul.
Kilińskiego 47 (boczne boisko Sandecji).

II Dystanse
Przedszkola – 40m
Szkoły Podstawowe klasy I-III- 150m
Szkoły Podstawowe klasy IV-VI- 300m
Gimnazja- 600m
Szkoły Średnie- 900m
III Program Imprezy
9.00- otwarcie biura zawodów
9.10-9.50 -potwierdzenie rejestracji uczestników
10.00- rozpoczęcie zawodów
12.00-zakończenie zawodów
1.Dekoracje zwycięzców odbywać się będą bezpośrednio po zakończeniu
rywalizacji w każdej z grup wiekowych.

Warunki Uczestnictwa
1.Impreza przeznaczona jest dla dzieci i młodzieży z terenu
Miasta Nowego Sącza.

2.Uczestników zgłaszają Szkoły i Przedszkola z terenu Miasta
Nowego Sącza po przez stronę: www.bieganie.nowysacz.pl do
dnia 25.05.2016( po tym terminie zgłoszenia nie będą
przyjmowane).Rejestracja zgłoszeń rusza z dniem 29.04.2016r.
3.Każda ze szkół wystawia reprezentacje pięcioosobowe.
4.Liczba reprezentacji danej szkoły jest dowolna ( do
wyczerpania limitu zgłoszeń- 500 uczestników dla całego
Festiwalu Biegowego).
5.Od uczestników w biegach dzieci i młodzieży wymagana jest
zgoda opiekuna na udział w zawodach. Uznaje się, że powyższy
wymóg jest spełniony poprzez wpisanie na listę startową
zawodnika dokonane przez dyrektora szkoły, nauczyciela.
6.Udział w imprezie jest nieodpłatny.
Klasyfikacje
1.Przedszkola – 40m w podziale na kategorie dziewcząt i
chłopców
2.Szkoły Podstawowe klasy I-III- 150m w podziale na kategorie
dziewcząt i chłopców
3.Szkoły Podstawowe klasy IV-VI- 300m w podziale na
kategorie dziewcząt i chłopców
4.Gimnazja- 600m w podziale na kategorie dziewcząt i
chłopców
5.Szkoły Średnie- 900m w podziale na kategorie dziewcząt i
chłopców
6.W każdej grupie wiekowej zawodnik za zajęcie I miejsca
otrzymuje 6 pkt., II miejsca 5 pkt, III miejsca 4 pkt., IV miejsca
3 pkt., V miejsca 2 pkt., które zaliczane są do klasyfikacji
ogólnej szkół.

7.Każdy uczestnik biegów za udział w zawodach uzyskuje 1 pkt.
dla swojej szkoły.
8.Zawodnicy,którzy nie ukończyli biegu nie są klasyfikowani.
NAGRODY
1.W poszczególnych kategoriach pierwsze pięć osób otrzymuje
nagrody rzeczowe.
2.Wszyscy uczestnicy biegów, którzy ukończyli rywalizację
otrzymują certyfikat uczestnictwa i medal.
3.Zwycięzcy poszczególnych kategorii otrzymują puchary.
4.W rywalizacji szkół za zdobycie I miejsca szkoła otrzymuje
bon wartości 3000 zł(trzy tysiące złotych) i puchar, za zdobycie
II miejsca bon wartości 2000zł( dwa tysiące złotych) i puchar,
za zdobycie III miejsca bon wartości 1000 zł(tysiąc złotych) i
puchar.
5.Bony realizowane są poprzez organizatora zawodów ( UKS
Evan) do czternastu dni od zakończenia turnieju poprzez
dyrektora zwycięskiej szkoły, który wskazuje sprzęt sportowy
odpowiadający wartością danemu bonowi.
6.Dyrektorzy zwycięskich szkół przesyłają sprecyzowane
zamówienia na adres organizatora: boks_krynica@poczta.fm
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1.W razie bardzo złych warunków atmosferycznych biegi
zostaną przeniesione na termin wrześniowy(12.09.2016).
2.Kazdy uczestnik otrzyma numer startowy.
3.Pomiar czasu elektroniczny.
4.Organizator jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej.

5.Protesty przyjmowane są przez koordynatora do czasu
zakończenia zawodów i są rozpatrywane bez zwłoki.
ORGANIZATOR ZAPEWNIA
1.Opiekę medyczną i ubezpieczenie NW podczas biegu w czasie
objętym programem imprezy.
2.Dokumentację fotograficzną imprezy na stronie internetowej
organizatora.
3.Organizator nie ponosi odpowiedzialności: za skutki złożenia
oświadczenia niezgodnego z prawdą, za rzeczy osobiste
pozostawione bez nadzoru.
4.Wiążąca interpretacja niniejszego regulaminu należy do
organizatora biegu.
ORGANIZATORZY
UKS Evan Nowy Sącz
ul. Pierwszej Brygady 16/47, 33-300 Nowy Sącz
Sądeckie Wodociągi sp. z o.o.
ul. Wincentego Pola 22, 33-300 Nowy Sącz

