REGULAMIN XXVI BIEGU MIKOŁAJKOWEGO
1. Cel:
1. Uczczenie święta „Mikołaja”.
2. Popularyzacja biegania wśród dzieci jako formy aktywnego wypoczynku.
2. Organizator
Centrum Sportu i Rekreacji w Lęborku
Zakład Fotograficzny „WIFOT” w Lęborku przy ul. Orzeszkowej 2
3. Termin i miejsce:
6 grudnia 2017r. /środa/ o godz. 1100.
START – META przy Zakładzie Fotograficznym „WIFOT” przy ulicy Orzeszkowej.
Trasa biegu będzie przebiegać ulicami:
 dla klas I-III: Orzeszkowej, Armii Krajowej, Wyszyńskiego, Findera, Orzeszkowej
 dla klas IV-VI: Orzeszkowej, Armii Krajowej, Derdowskiego, Basztowej, Findera,
Orzeszkowej.
4. Konkurencje
- Biegi przeprowadzone będą w formie sztafet osobno dla dziewcząt, osobno dla
chłopców.
- Sztafeta danej szkoły składa się z 6 uczniów reprezentujących klasy od I do VI.
(po jednym przedstawicielu klasy). Kolejność startu od I klasy do VI.
- Reprezentacja danej szkoły może wystawić wyłącznie 1 drużynę zarówno wśród
chłopców jak i wśród dziewcząt.
- Dystans dla sztafet klas I-III
- około 350 m.
- Dystans dla sztafet klas IV-VI - około 570 m.
5. Nagrody
Każdy z uczestników otrzyma prezent od Mikołaja.
W punktacji drużynowej szkół za zajęcie miejsc I-III oddzielnie dla dziewcząt,
oddzielnie dla chłopców przewidziano nagrody Burmistrza Miasta Lęborka w
następujących wysokościach:
I miejsce – 250,- zł, II – 200,- zł, III miejsce – 150,- zł.
6. Postanowienia końcowe
-

organizator nie odpowiada za rzeczy zaginione podczas trwania imprezy,
organizator nie ubezpiecza startujących i nie ponosi odpowiedzialności za wypadki,

sztafety winny posiadać własne pałeczki sztafetowe,
wskazane byłoby, aby uczniowie startujący posiadali oznaczenia szkoły
i zmiany na której biegną,
nauczyciele przygotowują swoich uczniów do startu w trudnych warunkach (śnieg
i mróz),
w sprawach nieujętych w niniejszym Regulaminie decyduje organizator.

UWAGA !!!
Potwierdzenia startu w Biegu Mikołajkowym należy dokonać telefonicznie w
nieprzekraczalnym terminie do dnia 24 listopada 2017r.
(Centrum Sportu i Rekreacji w Lęborku przy ul. Olimpijczyków 31,
tel./fax (059) 862 72 74 w. 20 lub 30).

