Regulamin sztafety chłopców na dystansie 1944 m
„VII Świętokrzyska Liga Mocy”
1 . Dane organizatora
Urząd Gminy Bieliny, UKS Bieliny, Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Bielinach,
Centrum Tradycji, Turystyki i Kultury Gór Świętokrzyskich w Bielinach
2 . Miejsce i czas rozgrywek: Bieliny 08.06.2018 r.
- odprawa drużyn – godz. 08.45
-oficjalne otwarcie turnieju godz. 09:00
3 . Koszty :
Zespoły zgłoszone do turnieju pokrywają koszty dojazdu .
4 . Warunki uczestnictwa :
A. W sztafecie mogą brać udział uczniowie gimnazjów.
B. Warunkiem uczestnictwa w turnieju jest przesłanie „Karty zgłoszenia” na adres :
slmocy.lefek@wp.pl do 25.05.2018 r.
W sztafecie chłopców i dziewcząt weźmie udział 8 sztafet. O udziale decyduje kolejność
zgłoszeń (data wpływu na adres: Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Bielinach ul.
Partyzantów 17, 26-004 Bieliny lub na adres e-mailowy slmocy.lefek@wp.pl )
C.

W czasie turnieju zawodnicy mają obowiązek posiadania aktualnej legitymacji
szkolnej. Zawodnik, który nie posiada dokumentu nie może uczestniczyć
w zawodach .

D. Organizator ma prawo do weryfikacji zawodników i zdyskwalifikowania drużyny
w każdej fazie zawodów w przypadku stwierdzenia próby naruszenia regulaminu.
E. Wysłanie karty zgłoszenia oznacza akceptację niniejszego regulaminu.
5. Organizatorzy zapewniają :
 Opiekę medyczną przy urazach powstałych w czasie gry.
 Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za udział w zawodach osób chorych
i wynikające z tego tytułu wypadki i ich skutki.
 Każdy zespół zobowiązany jest do wystąpienia w zawodach w jednolitych strojach
 Sędziów

6 . System rozgrywek : W sztafecie bierze udział pięciu zawodników pierwszy z nich
pokonuje 344 m pozostałych 4 po 400 m. Strefa zmian wynosi ok 20 metrów. Drużyna składa
się z 5 zawodników plus jeden rezerwowy.
Organizator zastrzega sobie możliwość ostatecznej interpretacji regulaminu

Karta zgłoszenia sztafety chłopców na dystansie 1944 m
Do Turnieju VII Świętokrzyskiej Ligi Mocy
Bieliny 8 czerwca 2018 rok
kat. chłopcy/ dziewczęta *

Nazwa
drużyny .........................................................................................................................
...........
Zgłaszam sztafetę, która w w/w turnieju będzie reprezentowała
………………………………………………………………………………
w……………………………………………..
Lp.

imię i nazwisko

data urodzenia

podpis

1.
kapitan.

2.
3.
4.
5.
6.
Zaświadczam w imieniu sztafety, że zapoznaliśmy się z treścią regulaminu oraz
warunkami uczestnictwa i je akceptujemy.
Podpis trenera lub kierownika sztafety i telefon
kontaktowy ...............................................................................................

*Niepotrzebne skreślić

