REGULAMIN
RODZINNEGO GRAND PRIX ROKIETNICY
W BIEGACH IM. DOMINIKI
I. CELE GRAND PRIX:
1. Biegi im. Dominiki dla upamiętnienia dzielnej, wspaniałej dziesięciolatki, która przegrała
walkę z nieuleczalną chorobą, promocja krwiodawstwa i dawstwa szpiku.
2. Popularyzacja biegania, jako najprostszej formy rekreacji ruchowej.
3. Propagowanie zdrowego trybu życia.
4. Integracja i promocja rodzinnej formy spędzania wolnego czasu.
5. Popularyzacja Nordic Walking.
II. ORGANIZATOR:
Urząd Gminy w Rokietnicy
III. PARTNERZY
1.
2.
3.
4.
5.

Rokietnicki Ośrodek Sportu
Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Rokietnicy
Sołectwo Mrowino – Cerekwica
Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej Gminy Rokietnica
Rewir Dzielnicowych z Rokietnicy

IV. PATRONAT HONOROWY:
1. Starosta Poznański
2. Wójt Gminy Rokietnica
V. PATRONAT MEDIALNY:
1.
2.
3.
4.

TVP3 Poznań
Radio „Merkury” S.A. Rozgłośnia Polskiego Radia w Poznaniu
„Rokickie Wiadomości”
„Nasz Głos Poznański”

VI. TERMINY:
•
•
•

I etap: 22.04.2017 r. (sobota),"Bieg Wiosny", godz. 10.00 (dystans ok. 7 km – GŁÓWNY, ok. 1
km – RODZINNY, ok. 4 km – Nordic Walking),
II etap: 27.05.2017 r. (sobota), "Zintegrowany Bieg dla Mamy", godz. 12.00 (planowany
dystans ok. 7 km – GŁÓWNY, ok. 1 km – RODZINNY, ok. 2 km – Nordic Walking),
III etap: 23.09.2017 r. (sobota), "Bieg Finałowy", godz. 10.00 (planowany dystans ok. 7 km –
GŁÓWNY, ok. 1 km – RODZINNY, ok. 2 km – Nordic Walking). Trasy, jak również dystans
biegów, mogą ulec zmianie na każdym z etapów.

Na każdym z etapów zostanie zorganizowany krótki bieg (ok. 50m) dla najmłodszych (do 6 lat),
zaliczany do kategorii RODZINNEJ.
VII. KATEGORIE:
•
•
•
•
•
•
•

kat. „A": dziewczęta do lat 16 (rocznik 2001 i młodsze)
kat. „B": chłopcy do lat 16 (rocznik 2001 i młodsi)
kat. „C": open kobiet
kat. „D": open mężczyzn
kat. „R": rodzinna
kat. „NWK": („Nordic Walking”) - kijkarki
kat. „NWM": („Nordic Walking”) - kijkarze

VII. ZASADY UCZESTNICTWA, ZGŁOSZENIA I OPŁATY:
•
•
•
•
•
•
•






•


•
•

zawodnicy indywidualni niepełnoletni zobowiązani są do posiadania pozwolenia na udział od
rodziców lub prawnych opiekunów,
zawodnicy powyżej 18. roku życia podpisują oświadczenie o udziale na własną
odpowiedzialność,
każda rodzina zobowiązana jest do wypełnienia karty zgłoszenia rodziny,
dopuszcza się możliwość łączenia osób ze sobą niespokrewnionych (np. reprezentacje szkół)
w jedną drużynę rodzinną, pod warunkiem wypełnienia karty zgłoszenia rodziny,
każda rodzina musi się składać z minimum 2 osób,
listy rodzin będą weryfikowane w trakcie dokonywania zapisów,
zgłoszenia można dokonać przez wypełnienie formularza zgłoszeniowego w wersji
elektronicznej poprzez stronę www.rokietnica.pl w terminach:
do 18 kwietnia 2017r. („Bieg Wiosny”),
do 23 maja 2017r. („Zintegrowany Bieg dla Mamy”),
do 19 września 2017r. („Bieg Finałowy”)
lub w dniu zawodów w Biurze, które będzie czynne:
od godziny 8.45 do 9.30, w Przystani Rowerowej w Pawłowicach, ul. Pawłowicka („Bieg
Wiosny”),
od godziny 10.30 do 11.30 na placu przy Szkole Podstawowej im. Jana Brzechwy w
Rokietnicy, ul. Szkolna 3C („Zintegrowany Bieg dla Mamy”),
od godziny 8.45 do 9.30 w Rokietnickim Ośrodku Sportu w Rokietnicy, ul. Szamotulska 29
(„Bieg Finałowy”)
wysokość opłaty startowej Biegu Głównego (kat A,B,C,D) w każdej z trzech imprez z cyklu
Grand Prix ustalono na kwotę:
5,00 zł w terminie zapisów elektronicznych,
10,00 zł w dniu biegu
opłata startowa dokonywana będzie za pomocą płatności elektronicznej, bezpośrednio po
internetowej rejestracji lub gotówką w biurze zawodów w dniu Biegu (tylko dla zapisujących
się w dniu imprezy),
nie ma możliwości przeniesienia opłaty startowej na innego uczestnika, a w przypadku
rezygnacji z uczestnictwa w Biegu opłata startowa nie podlega zwrotowi.

VIII. KLASYFIKACJA I NAGRODY:
• INDYWIDUALNA
1. Zdobywcy trzech pierwszych miejsc na każdym etapie w poszczególnych biegach nagrodzeni
będą indywidualnie w kategoriach od „A” do „D” + „NWK i NWM” (bieg wiosny i bieg dla
mamy medale; bieg finałowy – nagrody).
2. Nagrodę otrzyma również najstarszy i najmłodszy zawodnik każdego z etapów (pod uwagę
brani będą tylko zawodnicy biegnący na dystansie GŁÓWNYM).
3. Wśród osób biorących udział we wszystkich 3 etapach rozlosowana zostanie nagroda.
4. Wszyscy zawodnicy Biegu Finałowego otrzymają pamiątkowy upominek.
5. Każdy zawodnik biorący udział w pierwszym etapie (Bieg Wiosny) Grand Prix otrzyma
„Przypieczętnik Biegacza”, w którym za pomocą okolicznościowej pieczęci potwierdzane
będzie uczestnictwo zawodnika w każdym z trzech zaplanowanych biegów.
• RODZINNA
1. Wśród rodzin biorących udział we wszystkich 3 etapach Grand Prix rozlosowana zostanie
nagroda główna i puchar oraz 2 nagrody pocieszenia.
2. Każda rodzina biorąca udział w pierwszym etapie (Bieg Wiosny) Grand Prix otrzyma
„Przypieczętnik Rodziny”, w którym za pomocą okolicznościowej pieczęci potwierdzane
będzie uczestnictwo rodziny w każdym z trzech zaplanowanych biegów.

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
1. W biegu mogą uczestniczyć dzieci, młodzież i dorośli z brakiem przeciwwskazań do
uprawiania biegów.
2. Uczestnicy „Rodzinnego Grand Prix Rokietnicy w biegach im. Dominiki” nie będą
ubezpieczani przez organizatorów od następstw nieszczęśliwych wypadków.
3. Wszyscy do lat 18 muszą posiadać zgodę rodzica lub opiekuna prawnego, a pozostali
podpisują oświadczenie, że biegną na własną odpowiedzialność.
4. Uczestnicy biegu zobowiązani są do zachowania szczególnej ostrożności i bezwzględnego
podporządkowania się zaleceniom kierujących ruchem.
5. O bezpieczeństwo uczestników biegu dbają funkcjonariusze Policji, którzy pilotują biegaczy
przez całą długość trasy. Jednocześnie zabezpieczają też ład i porządek podczas trwania
wydarzenia.
6. Zabezpieczenie medyczne w trakcie trwania imprezy leży w gestii organizatorów
(przeszkoleni w zakresie udzielania pierwszej pomocy Druhowie Jednostek OSP Gminy
Rokietnica oraz lekarz i pielęgniarka).
7. Bieg odbywa się w całości zgodnie z przepisami ruchu drogowego, do których przestrzegania
zobligowani są jego uczestnicy.
8. Każdy zawodnik ma obowiązek zapoznać się z regulaminem biegu i zobowiązany jest do jego
przestrzegania.
9. Pobranie numeru startowego przez zawodnika będzie równoznaczne z akceptacją
regulaminu biegu.
10. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatorów.

