
 

 „Mały Bieg Żmigrodzkiego Smoka” 
Żmigród 09 czerwca 2018 rok 

 
Komunikat organizacyjny  

1. Cel imprezy: 
- popularyzacja biegania wśród dzieci i młodzieży jako formy aktywnego wypoczynku i rekreacji 
ruchowej 
- integracja dzieci i młodzieży uprawiających biegi   
- promocja obchodów żmigrodzkich Dni Smoka 2018 
 

2. Organizator: 
Burmistrz Gminy Żmigród, Zespół Placówek Kultury w Żmigrodzie,  Klub Biegacza Sukces Żmigród  
,Szkoła Podstawowa w Żmigrodzie . 
 

3. Termin i miejsce:  
09.06.2018 /sobota/ godz. 13.00.  
Start i meta: Zespół Pałacowo-Parkowy w Żmigrodzie. (przy herbaciarni ) 
Trasa biegu: ścieżki żmigrodzkiego parku. 
 

4. Zapisy:   
          Zgłoszenia dzieci i młodzieży w dniu imprezy od godziny 12.30 w biurze zawodów         
          przy starcie i mecie .            

 
5. Prawo startu:  

Uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów niezależnie od miejsca zamieszkania, nie mający 
przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w biegu, przynależności klubowej i narodowości. Uczniowie 
muszą posiadać zaświadczenie od rodziców lub prawnych opiekunów o wyrażeniu zgody na start w 
biegu oraz dokument tożsamości. 
 

6. Kategorie wiekowe: 
 

Lp Kategorie zawodników i zawodniczek Rocznik Dystans  

1. Klasy 0 – i młodsze 2011-i młodsze 360 m 

2. Klasy I    2010 360 m 

3. Klasy II   2009 610 m 

4. Klasy III   2008 610 m 

5. Klasy  IV   2007 740 m 

6. Klasy V   2006 740 m 

7 K[asy VI - VII 2005-2004       940 m 

8 Gimnazjum  2003 i starsi 940 m 



 
  

7. Warunki uczestnictwa: 
- otwarty charakter imprezy 
- obowiązuje pisemne zgłoszenie do biegu na karcie uczestnictwa 
- obowiązuje spełnienie wymogów organizatora od strony sportowej i medycznej 
- uczestnictwo na odpowiedzialność osób podpisujących zgody udziału w biegu 
- uczestnicy ubezpieczeni są w jednostkach delegujących (szkoły) lub we własnym zakresie 
 

8. Obsługa sportowa: 
- nad regulaminem i sprawnością czuwa Sędzia Główny 
- Sędzia Główny wyznacza sędziów: startu, trasy i mety 
- między startem i metą biorący udział w biegu – pod karą dyskwalifikacji – nie może korzystać z 
pomocy innych osób, za wyjątkiem niezbędnej pomocy medycznej 
- Sędzia główny ściśle współpracuje z obsługą, sędziami pomocniczymi i Lekarzem Biegu 
- rozstrzygnięcia ostateczne leżą w gestii Sędziego Głównego i sędziów pomocniczych 
 

9. Obsługa medyczna i techniczna: 
- organizator zapewnia opiekę medyczną od rozpoczęcia do zakończenia zawodów  
- organizator zabezpiecza pomoc medyczną z karetką pogotowia oraz pomoc techniczną (OSP, ZHP ) 

     10. Nagrody i finansowanie: 
- każdy uczestnik otrzymuje: napój chłodzący, medal. 
- nagrody honorowe oddzielnie dla dziewcząt i chłopców (statuetki) w kategoriach wiekowych za 
miejsca: I – III 

  
     11. Postanowienia końcowe: 

- biegiem kieruje Sędzia Główny, decydując w sprawach organizacyjnych, bezpieczeństwa i porządku 
oraz w sprawach spornych 
- organizator nie odpowiada za rzeczy zagubione lub pozostawione 
- dojazd uczestników we własnym zakresie 
- organizator zastrzega sobie prawo ostatecznej interpretacji niniejszego regulaminu 

             - szczegółowe informacje na stronach www.zpk-zmigrod.eu, www.żmigrod.com.pl  
 

       

 

 

       Dyrektor Biegu: 
        Grzegorz Pierzchlewicz 

 
 
 
 

http://www.zpk-zmigrod.eu/

