
R E G U L A M I N
„Biegu Przedszkolaka”

XXI Crossu Gołdapskiego
                          Bieg Przedszkolaków organizowany jest w ramach XXI Crossu Gołdapskiego. 
Zapraszamy do udziału w konkurencji przedszkolaków najmłodszych amatorów biegania. Niech 
sportowa rywalizacja będzie dla naszych młodych przyjaciół lekcją prawdziwego 
współzawodnictwa, solidarności i radości.

I. Termin:

21 września 2013r.
• grupa dziewcząt – wiek przedszkolny (3-6 lat) start godz. 10:50
• grupa chłopców- wiek przedszkolny (3-6lat) start godz. 10:55

II. Trasa i dystans:
Trasa biegu prowadziła będzie wokół polany startowej w Lesie Kumiecie, dystans ok. 250m

III. Uczestnictwo:
Uczestnikami Biegu mogą być dzieci w wieku przedszkolnym od 3 do 6 lat z kraju i zagranicy. 
Wszyscy uczestnicy Biegu muszą posiadać pisemną zgodę rodziców lub opiekunów prawnych.

UWAGA!!!
Uczestnicy Biegu zobowiązani są przedstawić oświadczenie rodziców lub prawnych 
opiekunów, stwierdzające brak przeciwwskazań do udziału w Biegu.

IV. Zgłoszenia:
Zgłoszeń należy dokonywać do dnia 18 września 2013 r. w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Gołdapi 
ul. Stadionowa 5A 19-500 Gołdap lub na adres e-mail: osir@osirgoldap.pl 

V. Klasyfikacja:
Organizatorzy przewidują następujące klasyfikacje.

• Dziewcząt - wiek przedszkolny (6 lat i młodsze)
• Chłopcy - wiek przedszkolny (6 lat i młodsi)

Uwaga! O zaliczaniu do odpowiedniej kategorii wiekowej decyduje rok urodzenia.
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VI. Nagrody:

Zawodnicy, którzy zajmą trzy pierwsze miejsca w kategoriach otrzymują: medal oraz 
upominki rzeczowe. Nagrody rzeczowe otrzymują również zawodnicy, którzy zajęli miejsca 
czwarte, piąte i szóste. Specjalną nagrodę otrzyma najmłodszy uczestnik biegu w swojej 
kategorii. Zawodnicy, którzy ukończą Bieg otrzymują pamiątkowy medal. Nagrodę otrzyma 
również przedszkole, które wystawi największą liczbę zawodników.

VII. Informacje dodatkowe:

Podczas Biegu zawodnicy muszą posiadać numery startowe (wydawane przez organizatora).
Uczestnicy Biegu mają zapewnioną opiekę lekarską. Organizator zapewnia wszystkim 
uczestnikom Biegu ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków. Szatnia dla 
uczestników będzie dostępna na miejscu startu. Na mecie uczestnicy Biegu mają zapewnione 
napoje.

X. Postanowienia końcowe:

Bieg odbędzie się bez względu na pogodę. O wszystkich sprawach nie objętych regulaminem 
decydują Organizatorzy.

 


