XXVI Memoriał Jana Margicioka i Leopolda Hałaczka - harcmistrzów i poruczników Armii Krajowej
Rydułtowy 26.04.2018 r.

REGULAMIN IMPREZY:
1. ORGANIZATOR: Urząd Miasta Rydułtowy
2. PROGRAM:
godz. 9:00 – Otwarcie Biura Zawodów – Plac im. Ludwika Konarzewskiego (ul. Ofiar Terroru).
godz. 10:20 – Uroczystość ku czci poległych za wolność Ojczyzny pod pomnikiem „Walki i Zwycięstwa”
godz. 11:00 – Starty biegów sztafetowych w kolejności:
1.
dziewczęta ze szkół podstawowych
2.
chłopcy ze szkół podstawowych
3.
dziewczęta z gimnazjów
4.
chłopcy z gimnazjów
5.
dziewczęta i chłopcy ze szkół ponadgimnazjalnych
godz. 12:30 – Uroczyste zakończenie zawodów i wręczanie nagród.
3. WARUNKI UCZESTNICTWA:
 W biegach sztafetowych dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych mogą brać udział zawodnicy i zawodniczki
urodzeni w roku 1998 i młodsi.
 W biegach sztafetowych dla młodzieży szkół gimnazjalnych mogą brać udział chłopcy i dziewczęta urodzeni
w roku 2002 i młodsi (klasy II i III gimnazjalne i klasy VII podstawowe).
 W biegach sztafetowych dla młodzieży szkół podstawowych mogą brać udział chłopcy i dziewczęta urodzeni
w roku 2005 i młodsi (klasy VI i młodsze).
 Wszyscy uczestnicy muszą posiadać pisemną zgodę rodziców na udział w zawodach oraz ważne ubezpieczenie
od następstw nieszczęśliwych wypadków, za co odpowiadają opiekunowie ekip.
4. TRASA BIEGU: Ulice miasta Rydułtowy o utwardzonej nawierzchni wg załączonej mapki.
5. ZGŁOSZENIA:
 Listownie, telefonicznie, faxem lub za pośrednictwem e-mail w Wydziale Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia
Urzędu
Miasta
Rydułtowy
ul.
Ofiar
Terroru
36,
tel.
324537473,
fax:
324537410,
e- mail: mkondrot@urzad.rydultowy.pl do dnia 24.04.2018 r., w wyjątkowych przypadkach w biurze zawodów
w dniu zawodów.
 Każda szkoła może zgłosić dwie sztafety dziewcząt i dwie chłopców po 4 zawodników (+ ewentualny rezerwowy,
który nie będzie nagradzany).
 Zgłoszenie musi zawierać nazwę szkoły, imię i nazwisko opiekuna oraz telefon kontaktowy. Pełny, imienny skład
sztafety wraz z rocznikami urodzenia należy podać w biurze zawodów w dniu zawodów.
 Uczestnicy zawodów muszą posiadać aktualną legitymacje szkolną.
 W zgłoszeniu prosimy o podanie imion i nazwisk opiekunów ekip.
6. NAGRODY:
 Zwycięskie sztafety otrzymają puchary i dyplomy.
 Zawodnicy trzech pierwszych zespołów sztafetowych otrzymają nagrody rzeczowe.
7. SPOSÓB ZACHOWANIA SIĘ UCZESTNIKÓW IMPREZY:
 Zawodnicy mają obowiązek poruszania się tylko wytyczonymi przez organizatora pasami dróg.
 Uczestniczy muszą bezwzględnie podporządkować się wszystkim poleceniom osób zabezpieczających trasę
biegu.
 W przypadku jakiejkolwiek kontuzji lub innych przyczyn zawodnik jest zobowiązany do zejścia na pobocze drogi
i oczekiwania na pomoc medyczną.
8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
 Opiekunowie ekip powinni posiadać podczas zawodów kserokopię ważnej polisy ubezpieczeniowej (NNW).
 Interpretacja regulaminu należy do organizatora.
 Organizator zapewnia opiekę medyczną i zimne napoje.
 Zawody odbędą się bez względu na warunki atmosferyczne.
 W przypadku małej ilości zgłoszeń, niektóre biegi sztafetowe mogą zostać połączone.
Proszę o potwierdzenie udziału do dnia 24 kwietnia 2018 r.
Kierownik zawodów – Michał Kondrot, 32 4 537 473.

