Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
Europa inwestująca w obszary wiejskie. Operacja „EKOBIEG – Ziemi Piotrkowskiej” współfinansowana ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów ,tj. operacji ,które nie odpowiadają warunkom przyznania
pomocy w ramach działań Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

REGULAMIN
EKOBIEGU ZIEMI PIOTRKOWSKIEJ
1. CEL
-

aktywizacja i integracja, promocja aktywnego wypoczynku połączona z kształtowaniem postaw
proekologicznych poprzez kontakt z przyrodą,
popularyzacja biegów przełajowych wśród dzieci, młodzieży i dorosłych,
dbałość o zdrowie i sprawność fizyczną w środowisku wiejskim,
wyszukiwanie dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo.

2. ORGANIZATOR
- Powiat Piotrkowski
ul. Dąbrowskiego 7, 97-300 Piotrków Trybunalski
3. PODMIOTY ZAANGAŻOWANE W REALIZACJĘ:
-

Urząd Gminy w Moszczenicy,
GLKS „Włókniarz” Moszczenica,
Powiatowe Zrzeszenie LZS w Piotrkowie Trybunalskim,
Klub Sportowy Endorfina Piotrków Trybunalski,
BikeOrient Wolbórz
Powiatowy Zespół Opieki Zdrowotnej w Piotrkowie Trybunalskim

4. TERMIN I MIEJSCE
21 marzec 2015 r. /sobota/ Stadion GLKS „Włókniarz” Moszczenica ul. Dworcowa 16
- godz.
9:00 - 9:30 przyjazd ekip, zgłoszenia
- godz.
9:40 odprawa techniczna
- godz.
10:00 uroczyste otwarcie
- godz.
10:30 rozpoczęcie zawodów
5. PROGRAM ZAWODÓW
Bieg na trasie okrężnej na stadionie i stawu alejnego usytuowanego obok stadionu
-

Bieg główny w kategorii kobiet i mężczyzn na dystansie 10 km /4 okrążenia/
kategoria I mężczyźni od 18 do 30 lat
kategoria II mężczyźni od 30 do 39 lat
kategoria III mężczyźni od 40 do 49 lat
kategoria IV mężczyźni od 50 do 59 lat
kategoria V mężczyźni 60 lat i starsi

Biegi towarzyszące w kategorii dziewcząt i chłopców w kategoriach wiekowych:
- kategoria I od 6 do 10 lat na dystansie 200 m.
- kategoria II od 11 do 14 lat na dystansie 400 m.
- kategoria III od 15 do 18 lat na dystansie 2000 m.
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6. UCZESTNICTWO
W ekobiegu mogą startować uczniowie szkół, mieszkańcy powiatu piotrkowskiego, terenu Lokalnej
Grupy Działania „BUD-RAZEM” oraz wszyscy chętni zainteresowani tego rodzaju formą aktywnego
wypoczynku.
REJESTRACJA UCZESTNIKÓW do 18 marca 2015 roku,

Do biegu głównego należy zapisać się poprzez stronę internetową: zapisy.ultimasport.pl/65 ,
a zgłoszenia do biegów towarzyszących prosimy przesyłać meilowo na adres:

m.ostafijczuk@powiat-piotrkowski.pl

z.wawrzewski@powiat-piotrkowski.pl
lub osobiście w Starostwie Powiatowym w Piotrkowie Tryb. ul. Dąbrowskiego
Wydział Promocji, Kultury, Sportu i Rozwoju Powiatu pokój nr 105.

7,

7. SPOSÓB PRZEPROWADZENIA ZAWODÓW
Zawody przeprowadzone zostaną zgodnie z przepisami PZLA.
8. ZASADY FINANSOWANIA
- koszty organizacyjne pokrywa organizator,
- koszty przejazdu jednostki delegujące,
- organizator nie pobiera od uczestników wpisowego,
9. NAGRODY
- za zajęcie I-III miejsca w biegu głównym w kategorii kobiet i mężczyzn puchary, medale,
nagrody.
- za zajęcie I-III miejsca w biegu głównym w kategoriach wiekowych mężczyzn puchary, medale,
nagrody.
- za zajęcie I-III miejsca w biegach towarzyszących w kategorii dziewcząt i chłopców medale oraz
nagrody.
10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
- numery startowe wydawane będą podczas zgłoszenia w dniu zawodów.
- wszyscy uczestnicy biegu otrzymają pamiątkową koszulkę oraz posiłek regeneracyjny.
- dzieci i młodzież do lat 18 zobowiązane są przedstawić zgodę na piśmie /oświadczenie/ rodziców
lub opiekunów prawnych, bądź opiekunów grup zorganizowanych, na udział w biegu.
- za grupy zorganizowane odpowiedzialność ponoszą opiekunowie.
- osoby pełnoletnie biorą udział w biegu na własną odpowiedzialność.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zagubione podczas trwania zawodów.
W sprawach nie ujętych w regulaminie decyduje Organizator w porozumieniu z Sędzią Głównym.
ORGANIZATOR.

