WiOSENNE BiEGi SZKOLNE
O PUCHAR DYREKTORA CSiR 2017
REGULAMIN
Organizatorzy:
• Centrum Sportu i Rekreacji
• LABO Sport
• Augustowskie Placówki Kultury – Miejski Dom Kultury w Augustowie
Cele:
• rywalizacja sportowa dzieci i młodzieży
• rozbudzenie chęci do aktywności sportowej
• uczestniczenie w imprezie triathlonowej Elemental Tri Sries – Augustów 2017
Zasady organizacyjne:
• Impreza odbędzie się 11 czerwca 2017. przy amfiteatrze, ul. Zarzecze.
• od godz. 08:00 odbieranie numerów startowych i odprawa techniczna.
• Biuro zawodów znajdować się będzie w amfiteatrze.
• od godz. 10:00 start do pierwszego biegu:
• 10:00 start kategorii wiekowej 1-7 lat – bieg na 200 m
10:10 start kategorii wiekowej 8-11 lat – bieg na 500 m
10:20 start kategorii wiekowej 12-15 lat – bieg na 1 km
• Organizatorzy zapewniają elektroniczny pomiar czasu każdego uczestnika biegów,
oraz numery osobiste.
• Podsumowanie biegów sportowych, ogłoszenie wyników i wręczenie dyplomów
nastąpi bo zakończeniu wszystkich biegów.
WARUNKI UCZESTNICTWA W BIEGACH
W biegach mogą brać udział dziewczęta i chłopcy szkół podstawowych i
gimnazjalnych z Augustowa i Powiatu augustowskiego.
Trasa: Oznakowana prosta w kierunku Startu Triathlonu przy amfiteatrze.
od godz. 08.00 – wydawanie numerów startowych i chipów do pomiaru czasu
KLASYFIKACJE i KATEGORIE WIEKOWE
1. Klasyfikacje i kategorie wiekowe dzieci i młodzieży (decyduje rok urodzenia)
D1,C1 (dziewczynki / chłopcy 1-7 lat) / do rocznika 2010
D8,C8 (dziewczynki / chłopcy 8-9 lat) / 2009 - 2008
D10, C10 (dziewczynki / chłopcy 10-11 lat) / 2007 - 2006
D12, C12 (dziewczynki / chłopcy 12-13 lat) / 2005 – 2004
D14,C14 (dziewczynki / chłopcy 14-15 lat) / 2003 - 2002

Zgłoszenia:
Każda ze szkół może zgłosić:
A) do biegu na 200m (1-7) po 5 chłopców i 5 dziewcząt,
B) do biegu na 500m (8-11) po 5 chłopców i 5 dziewcząt,
C) do biegu na 1KM (12-15) po 5 chłopców i 5 dziewcząt.

Zgłoszenia należy przesłać pocztą elektroniczną najpóźniej
do 5 czerwca na adres info@basenaugustow.pl,
tel. kontaktowy 876436758.
Podczas odbierania numerów startowych należy przedstawić pełne zgłoszenie, czyli
listę uczestników wraz z oświadczeniami rodziców wszystkich zgłoszonych dzieci.
Formularz zgłoszeniowy i druk oświadczenia dostępne są na stronie
www.basenaugustow.pl

