REGULAMIN BIEGU SZTAFETOWEGO
„100 KM NA 100 LECIE NIEPODLEGŁOŚCI”
I. CEL IMPREZY :
1. Uczczenie Jubileuszu 100 lecia odzyskania Niepodległości
2. Promocja powiatu Głubczyckiego, w tym gmin Kietrz, Branice, Głubczyce, Baborów
3. Aktywne spędzanie wolnego czasu, propagowanie zdrowego trybu życia
II. ORGANIZATOR :
KIETRZAŃSKIE STOWARZYSZENIE KULTURALNO – SPORTOWE „GRYF”
III. PATRONAT HONOROWY: Kombinat Rolny Kietrz, Firma BIOCHEM ,
Firma AGRO EKO, Firma HBU KATOLIK
IV. PATRONAT MEDIALNY : TV POGRANICZE
V. TERMIN, MIEJSCE i TRASA BIEGU :
Bieg odbędzie się dnia 10 listopada o godz. 8:00. Start z ul. Matejki, zakończenie (meta)
około godz.16:20 ul. Kościuszki – Skwer Sybiraków. Trasa biegu o długości 100 km jest
podzielona na 10 odcinków o długości 10 km i prowadzi przez 4 gminy (Kietrz, Branice,
Głubczyce, Baborów) Powiatu Głubczyckiego. Przewidywany średni czas przebiegnięcia
1 odcinka (10 km) to 60 minut.
VI. UCZESTNICTWO:
Sztafeta biegowa ma charakter otwarty tzn. że w czasie trwania biegu, na
poszczególnych odcinkach do biegacza mogą dołączyć amatorzy i miłośnicy biegania
oraz osoby niepełnoletnie (muszą mieć skończone 16 lat). Osoby niepełnoletnie biorą
udział w biegu za zgodą rodzica bądź opiekuna prawnego (obecność rodzica lub
opiekuna podczas trwania sztafety biegowej jest obowiązkowa). Organizator nie ponosi
żadnej odpowiedzialności za ich udział w sztafecie biegowej. W sztafecie bierze udział
tylko 12 członków KSKS GRYF (10 biegaczy + 2 rezerwa). Każdy uczestnik biegu
sztafetowego ma obowiązek zapoznać się z regulaminem. Regulamin imprezy jest
dostępny na stronie internetowej www.gryfkietrz.pl.
VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Udział w biegu sztafetowym jest dobrowolny i każdy uczestnik startuje na własną
odpowiedzialność, niezależnie od warunków pogodowych zastanych na trasie.
2. Organizatorzy nie odpowiadają za:
a/ zaginione lub zagubione rzeczy w czasie imprezy
b/ wypadki powstałe z winy uczestników lub ich opiekunów;
3. Prawo ostatecznej interpretacji niniejszego regulaminu przysługuje wyłącznie
organizatorowi
4. Organizator nie zapewnia przechowania depozytu.
5. Bieg odbędzie się przy ograniczonym ruchu drogowym
6. Podczas biegania, w trudnych warunkach pogodowych, obowiązuje kamizelka
odblaskowa oraz latarka lub odblaski.
7. Organizator zapewnia posiłek regeneracyjny
8. Opłata startowa 100 groszy.
Wszelkich informacji udzielają:
Andrzej WÓJTOWICZ
Józef MATELA

tel. 785 944 578
tel. 600 370 225

