REGULAMIN BIEGU
1. Organizator
- Miejska Arena Kultury i Sportu Sp. z o.o.
2. Partnerzy
- Wydział Sportu Urzędu Miasta Łodzi
- Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Łodzi
3. Cele imprezy
- Popularyzacja biegania jako najprostszej formy aktywności ruchowej wśród młodzieży
i dorosłych.
- Zachęcenie do aktywnego, zdrowego i sportowego trybu życia mieszkańców Łodzi
i regionu.
- Integracja środowiska biegaczy z Łodzi i regionu.
- Przeciwdziałanie niepokojącemu trendowi masowych zwolnień z zajęć wychowania
fizycznego.
4. Termin i miejsce
- Bieg odbędzie się 2 marca 2018 roku, o godzinie 12:00 przy Hali EXPO-Łódź.
- Biuro Zawodów czynne w dniu 2 marca będzie od godziny 9:00 do 11:30 w Hali EXPOŁódź, przy al. Politechniki 4.
- Szatnia dla zawodników znajdować się będzie w Hali MOSIR przy ul. Skorupki 21.
5. Uczestnictwo
- Każdy z uczestników podczas weryfikacji w biurze zawodów jest zobowiązany do
posiadania dowodu tożsamości (legitymacji szkolnej, dowodu osobistego lub innego
dokumentu potwierdzającego tożsamość).
- Każda niepełnoletnia osoba uczestnicząca w biegu, musi posiadać oświadczenie Rodzica
lub Opiekuna Prawnego o zgodzie na uczestnictwo w III biegu eduRun.
6. Trasa
- Bieg główny zostanie rozegrany na dystansie 1 mili.
- Trasa biegu zostanie wyznaczona na terenie Parku im. M Klepacza oraz Parkingu przy
Hali MOSIR (plan biegu w załączniku).
- Trasa oznaczona będzie taśmami i barierkami.
7. Pomiar czasu
- Pomiar czasu odbędzie się za pomocą chipów w numerach startowych.
- Do klasyfikacji generalnej liczy się czas brutto.

8. Zgłoszenia
- Zgłoszenia
zawodników
przyjmowane
są
na
stronie
internetowej
www.targiedukacyjne.com oraz www.zapisy.inessport.pl
- Przy zgłoszeniu do I i II KATEGORII rodzic/opiekun prawny/nauczyciel zgłaszający dziecko
do biegu musi posiadać konto na stronie www.zapisy.inessport.pl oraz w zakładce „moje
konto” dodać dane dziecka (dzieci), które będzie zgłaszał do biegu.
- Przed zgłoszeniem uczestników przez nauczyciela, każdy uczeń musi dostarczyć
do nauczyciela pozwolenie od Rodzica lub Prawnego Opiekuna na udział w biegu.
- W przypadku wolnych miejsc zapisy będą możliwe również w Biurze Zawodów w dniu
2.03.2018 r. w godzinach 9:00-11:30.
- Termin zgłoszeń internetowych na stronie www.targiedukacyjne.com upływa w dniu 27
lutego 2018 roku lub po wyczerpaniu się limitu miejsc.
- Organizator ustala łączny limit 400 zawodników i zawodniczek, którzy mogą wystartować
w imprezie.
- Każdy zawodnik zgłoszony do biegu otrzyma pakiet startowy.
9. Kategorie
Do biegu zapraszamy młodzież, nauczycieli wychowania fizycznego oraz wszystkich
miłośników biegania w następujących kategoriach:
I KATEGORIA – zgłoszenia dokonuje rodzic/opiekun prawny/nauczyciel
12 – 14 LAT (Dziewczęta / Chłopcy) – 0,5 mili
II KATEGORIA – zgłoszenia dokonuje rodzic/opiekun prawny/nauczyciel
15 – 16 LAT (Dziewczęta / Chłopcy) – 1 mila
III KATEGORIA – zgłoszenia dokonuje indywidualnie każdy uczestnik
17 – 20 LAT (Kobiety / Mężczyźni) – 1 mila
IV KATEGORIA – zgłoszenia dokonuje indywidualnie każdy uczestnik
Nauczyciele wychowania fizycznego (Kobiety / Mężczyźni) – 1 mila
V KATEGORIA – zgłoszenia dokonuje indywidualnie każdy uczestnik
OPEN (Kobiety / Mężczyźni)- 1 mila
10. Nagrody
- Każdy uczestnik biegu otrzyma pamiątkowy medal.
- W każdej z kategorii zostaną przyznane 3 nagrody za zajęcie 1,2,3 miejsca.

-

Wręczenie nagród odbędzie się 2.03.2018r. o godz. 14:00 podczas XXI Łódzkich Targów
Edukacyjnych w Hali EXPO-Łódź.

11. Postanowienia końcowe
- Uczestnicy Biegu zobowiązani są do przestrzegania przepisów ustawy o ruchu drogowym
oraz bezwzględnego wykonywania poleceń służb odpowiedzialnych za kierowanie
ruchem drogowym Policji i Straży Miejskiej, a także ekipy sędziowskiej i innych
pracowników z ramienia Organizatora.
- Zawodnicy startują w biegu na własną odpowiedzialność.
- Organizatorzy nie odpowiadają za rzeczy pozostawione bez opieki.
- Organizator posiada ubezpieczenie NNW w zakresie podstawowym.
- Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania w celach promocyjnych,
informacyjnych, wszelkich zdjęć, materiałów filmowych, wywiadów przedstawiających
uczestników biegu.
- Organizator nie bierze odpowiedzialności za ubezpieczenie uczestników biegu od
nieszczęśliwych wypadków oraz mienie pozostawione w szatni.

Partnerzy III biegu eduRun:

