Regulamin zawodów
Biegów Dziecięcych i Młodzieżowych podczas
VI Oleckiej Trzynastki
I. Nazwa zawodów:
Biegi Dziecięce i Młodzieżowe podczas VI Oleckiej Trzynastki
II. Organizator:
Przedszkole Sportowo – Językowe Kubuś i Przyjaciele
III. Współorganizatorzy:
1. Stowarzyszenie Olecko Biega
2. Nadleśnictwo Olecko.
3. Urząd Miasta w Olecku.
4. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Olecku.
IV. Partnerzy:
1. MLKS Czarni Olecko.
2. Olmedica w Olecku sp. z o. o.
3. Związek Harcerstwa Polskiego Hufiec im. Krystyna Lacha Szyrmy w Olecku
4. Ośrodek Szkolno – Wychowawczy dla Dzieci Głuchych w Olecku im. św. Filipa Smaldone
5. Oleckie Centrum Kultury Mazury Garbate
6. Komenda Powiatowa Policji w Olecku
7. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Olecku
8. SKS Dwójka Olecko
V. Cel imprezy:
1. Promocja miasta i ziemi oleckiej.
2. Promowanie zdrowego stylu życia oraz integracja pokoleń mieszkańców miasta
3. Popularyzacja biegów, jako naturalnej formy spędzania wolnego czasu na świeżym powietrzu.
VI. Patronat:
1. Honorowy patronat:
- Burmistrz Miasta Olecka – Wacław Olszewski,
- Nadleśniczy Nadleśnictwa Olecko – Zbigniew Piotr Poniatowski.
2. Patronat medialny:
- Gazeta Olsztyńska – Głos Olecka, www.olecko.wm.pl,
- zolecka.pl
VII. Termin i miejsce:
1. 19 maja 2018 r. (sobota) godzina 10.00, Stadion Miejski w Olecku przy ul. Park 1.
2. Biuro zawodów będzie znajdować się w budynku MOSiR, ul. Park 1 lub na stadionie w
przypadku ładnej pogody
3. Weryfikacja zawodników: 8.00 – 09.30.
VIII. Warunki uczestnictwa:
1. W zawodach mogą brać udział osoby niepełnoletnie urodzone w latach 2002 - 2015
2. Osoby małoletnie, które nie ukończyły do dnia zawodów 18 lat są zobowiązane do
stawienia się wspólnie z opiekunem prawnym do biura zawodów w celu podpisania oświadczenia
o wyrażeniu zgody na udział w biegu (oświadczenie będzie dostępne w dniu zawodów) lub
dostarczenie oświadczenia o wyrażeniu zgody na udział w biegu. Opiekun prawny powinien
posiadać dokument potwierdzający tożsamość.

3. Warunkiem uczestnictwa jest posiadanie zaświadczenia lekarskiego o zdolności do biegania lub
własnoręczne podpisanie oświadczenia o braku przeciwwskazań zdrowotnych do uczestnictwa w
biegu dostępnym w biurze zawodów.
4. Niestawiennictwo uczestnika w miejscu i czasie przewidzianym dla przeprowadzenia biegu bez
względu na jego przyczyny jest równoznaczne z rezygnacją i nie rodzi po stronie uczestnika
jakichkolwiek roszczeń związanych z jego udziałem w zawodach biegowych.
5. Organizator nie zapewnia uczestnikom ubezpieczenia NNW. Uczestnicy startują na własną
odpowiedzialność zgodnie z rozporządzeniem ministra edukacji narodowej z dnia 12.09.2001r.
(Dz. U. Nr 101 poz.1095).
6. W ramach udziału w biegu każdy uczestnik otrzymuje:
- numer startowy wraz z agrafkami,
- pamiątkowy medal na mecie,
- wodę.
7 .Podczas biegu uczestnicy muszą posiadać numery startowe przekazane przez organizatora,
przypięte do koszulki startowej w taki sposób, aby numer startowy był widoczny z przodu
8. Uczestnicy pokonujący dystans w sposób niedozwolony zostaną zdyskwalifikowani.
IX. Zgłoszenia:
Zgłoszenia do zawodów będą przyjmowane w dniu zawodów w oddzielnej strefie dla biegów
dziecięcych i młodzieżowych
X. Klasyfikacje:
1. Bieg Brzdąca na dystansie 100 metrów 3 - 6 lat ur. 2012 – 2015
2. Bieg Urwisa 7 – 9 lat na dystansie 400 metrów ur. 2009 – 2011
3- Bieg Żaka 10 - 13 lat na dystansie 800 metrów ur. 2005 – 2008
4. Bieg Młodzieżowy 14 - 16 lat na dystansie 1200 metrów 2002 – 2004
XI. Trasa biegów dziecięcych:
Biegi dziecięce i młodzieżowe będą odbywać na bieżni Stadionu Miejskiego na poszczególnych
dystansach:
- Bieg Brzdąca na dystansie 100 metrów 3 - 6 lat ur. 2012 – 2015
- Bieg Urwisa 7 – 9 lat na dystansie 400 metrów (jedna pętla) ur. 2009 – 2011
- Bieg Żaka 10 - 13 lat na dystansie 800 metrów (dwie pętle) ur. 2005 – 2008
- Bieg Młodzieżowy 14 - 16 lat na dystansie 1200 metrów (trzy pętle) 2002 – 2004
XII. Nagrody:
1. Każdy uczestnik otrzyma pamiątkowy medal
2. W Biegu Brzdąca za miejsca 1 - 3 z podziałem na chłopcy i dziewczyny upominki
3. W Biegu Urwisa za miejsca 1 - 3 z podziałem na chłopcy i dziewczyny puchary
4. W Biegu Żaka za miejsca 1 - 3 z podziałem na chłopcy i dziewczyny puchary
5. W Biegu Młodzieżowym za miejsca 1 - 3 z podziałem na chłopcy i dziewczyny puchary
XIII. Program zawodów:
08.00 – 09.45 weryfikacja zawodników oraz zapisy zawodników biegu głównego
08.00 – 09.45 zapisy do biegów dziecięcych
09.45 – przeprowadzenie rozgrzewki przez instruktor fitness
09.55 – uroczyste otwarcie imprezy przez Burmistrza Wacława Olszewskiego oraz Nadleśniczego
Zbigniewa Poniatowskiego
10.00 – start VI Oleckiej Trzynastki
10.05 - Bieg Brzdąca na dystansie 100 metrów 3 - 6 lat ur. 2012 – 2015
10.10 - Bieg Urwisa 7 – 9 lat na dystansie 400 metrów (jedna pętla) ur. 2009 – 2011
10.15 - Bieg Żaka 10 - 13 lat na dystansie 800 metrów (dwie pętle) ur. 2005 – 2008

10.25 - Bieg Młodzieżowy 14 - 16 lat na dystansie 1200 metrów (trzy pętle) 2002 – 2004
11.20 -12.20 – posiłek regeneracyjny
12.20 – 13:00 – dekoracja zwycięzców, losowanie nagród wśród uczestników biegu oraz
zakończenie zawodów.
XV. Parkingi, odświeżanie oraz depozyty
1. Z parkingów będzie można korzystać umiejscowionych przy Hali Widowiskowo – Sportowej
„Lega” oraz przy Stadionie Miejskim,
2. Uczestnicy biegu będą mogli korzystać z umywalni i natrysków znajdujących się na terenie
biura MOSiRu,
XVI. Postanowienia końcowe
1. Wszystkich uczestników biegu obowiązuje niniejszy regulamin.
2. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb biegu i
rozpowszechnianie swojego wizerunku na materiałach filmowych i fotograficznych z biegu.
3. Organizator zapewnia wodę i opiekę medyczną na trasie i na mecie biegu.
4. Bieg odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.
5. Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione bez opieki w trakcie imprezy.
6. Wyniki z zawodów będą opublikowane na stronie internetowej www.13.olecko.pl
www.maratonypolskie.pl www.mosir.olecko.pl.
7. Organizator zastrzega sobie prawo zmian w regulaminie, o których winien poinformować przed
rozpoczęciem imprezy.
8. Wiążąca i ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do Organizatora.
9. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania imprezy bez podania przyczyny.
10. O wszystkich sprawach spornych, a nie ujętych w regulaminie decyduje Komitet
Organizacyjny.

