
III Tomicki Bieg Jesienny   
05.10.2019, Tomice
REGULAMIN


I ORGANIZATOR
Ośrodek Kultury Gminy Tomice
II CELE
 - popularyzacja biegania
 - integracja środowiska lokalnego związanego ze sportem, 
 - stworzenie możliwość uprawiania sportu dla wszystkich oraz promowanie mody na  aktywne spędzenie czasu wolnego,
III TERMIN I MIEJSCE
5 października 2019 rok, wał w Tomicach (dojazd z ulicy Łęg). 
IV ZGŁOSZENIA
1. Zgłoszenia do zawodów należy przesyłać mailem: kultura@tomice.pl lub dzwoniąc pod numery telefonów: 531 900 292 lub 33 873 17 49. Należy podać imię, nazwisko dziecka, klasę i nazwę miejscowości.
2. Ostateczny termin zgłoszeń – 3 października (czwartek).
V UCZESTNICTWO W ZAWODACH
1.Nauczyciele wychowania fizycznego ze szkół podstawowych w gminie zobowiązani są poinformować o imprezie wszystkie dzieci w szkole i zgłosić chętnych uczniów. 
2.Uczestników mogą zgłaszać również rodzice.
3. Zawody zostaną rozegrane w 10 kategoriach:

a) szkoły podstawowe, klasy I-II (dziewczęta)
b) szkoły podstawowe, klasy I-II (chłopcy)
c) szkoły podstawowe, klasy III-IV (dziewczęta)
d) szkoły podstawowe, klasy III-IV (chłopcy)
e) szkoły podstawowe, klasy V-VI (dziewczęta)
f) szkoły podstawowe, klasy V-VI (chłopcy)
g) szkoły podstawowe, klasy VII-VIII (dziewczęta)
h) szkoły podstawowe, klasy VII–VIII (chłopcy)
i) kategoria „open” kobiet – rocznik 2004 i starsze
j) kategoria „open” mężczyzn – rocznik 2004 i starsi

4. Uczestnicy z kategorii a) i b) pobieganą wspólnie na dystansie 200 metrów.
5. Uczestnicy z kategorii c) i d) pobiegną wspólnie na dystansie 300 metrów.
6. Uczestnicy z kategorii e) i f) pobiegną wspólnie na dystansie 400 metrów.  
7. Uczestnicy z kategorii g) i h) pobiegną wspólnie ma dystansie 800 metrów.
8. Uczestnicy z kategorii i) i j) pobiegną wspólnie na dystansie 1200 metrów.

9. Na mecie wszyscy uczestnicy będą klasyfikowani według zajętych miejsc w swojej kategorii i grupie. Pierwsza „trójka” dziewcząt i chłopców w każdej kategorii otrzyma nagrody.
10. Biegacze z każdej kategorii wiekowej MUSZĄ BYĆ gotowi do startu 15 minut przed planowaną godziną rozpoczęcia ich biegu (patrz. pkt VI – Szczegółowy Plan Imprezy). 
11. Wszyscy zawodnicy muszą posiadać pisemną zgodę rodziców na udział w biegu (plik do pobrania z www.kultura.tomice.pl). Jej brak uniemożliwia udział w zawodach.
12.Każdy uczestnik stawiając się na starcie 15 minut przed rozpoczęciem biegu, musi przedłożyć oświadczenie rodzica i podpisać listę startową.
13. Bieg jest organizowany tylko dla młodzieży z gminy Tomice. W kategorii „open” mogą startować również osoby spoza gminy.  
14.W razie niesprzyjającej aury biegacze mogą korzystać z peleryn, kurtek przeciwdeszczowych.
16.Wyniki, zdjęcia z zawodów, zostaną opublikowane 8 października na stronie www.kultura.tomice.pl i na profilu Fb „Sportowa Gmina Tomice”. 

VI SZCZEGÓŁOWY PLAN IMPREZY  
Nie ma obowiązku stawienia się wszystkich uczestników biegu na godzinę 14.00. Każdy zawodnik musi pojawić się w namiocie organizatorów (usytuowanym za wałem, a więc niewidocznym z drogi na niego prowadzącej) 15 minut przed startem swojej kategorii.
Bardzo prosimy parkować samochody po prawej stronie drogi wiodącej na wał (zaczynającej się na łuku ul. Łęg).
14.00 – rozpoczęcie zawodów, zebranie oświadczeń, podpisanie listy startowej obecnych zawodników
14.20-14.35 – bieg zawodniczek i zawodników z kategorii a) i b) 
14.40-14.55 – bieg zawodniczek i zawodników z kategorii c) i d)
15.00-15.15 – bieg zawodniczek i zawodników z kategorii e) i f)   
15.20-15.35 – bieg zawodniczek i zawodników z kategorii g) i h)  
15.40-15.55 – bieg zawodniczek w kategorii „open”   
16.00-16.15 – bieg zawodników w kategorii „open” 
16.30 – zakończenie imprezy, wręczenie nagród














