REGULAMIN III GRAND PRIX POMORZA –KUJAW – PAŁUK Mityng kl. I
Pod Patronatem Starosty Bydgoskiego Wojciecha Porzycha
oraz Wójta Gminy Białe Błota Dariusza Fundatora
Białe Błota 21.09.2020r.

REGULAMIN
Organizatorzy:
❖
❖
❖
❖

UKS CZAPLA Białe Błota
Radny Sejmiku Samorządowego- Wojciech Szczęsny
COEIS
Wspierający: MUKS KANGUR ŻNIN

Partnerzy:
Starostwo Powiatu Bydgoskiego
Urząd Gminy Białe Błota

Cel:
❖ Popularyzacja lekkiej atletyki wśród dzieci i młodzieży
❖ Aktywizacja lokalnych struktur samorządu terytorialnego i lokalnych środowisk gospodarczych do
współpracy przy organizacji projekt

❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖

Pro zdrowotne aspekty ruchu fizycznego na świeżym powietrzu
Promocja lekkiej atletyki
Wyłonienie najlepszych w poszczególnych kategoriach
Promocja sponsorów i partnerów projektu
Wyrównywanie szans dzieci i młodzieży w dostępie do usystematyzowanej aktywności fizycznej
Promocja zdrowego i aktywnego stylu życia.
Zachęcenie rodziców do zainteresowania się prozdrowotną aktywnością fizyczną dzieci.

Termin i miejsce
❖ Stadion Gminny, ul. Gronowa 6, 86-005 Białe Błota
21.09.2020r. godz. 15:30

Program zawodów- dotyczy III GRAND PRIX POMORZA –KUJAW-PAŁUK
Dekoracja za miejsca I-III/ PAMIĄTKOWE ODLEWANE MEDALE/
Kategoria Rocznik
Konkurencje dziewczęta
U10
2011/2012 60m, 200m, skok w dal
U12
2010
60m, 200m, 600m, skok w dal, rzut
piłeczka
U12
2009
60m, 200m, 600m, skok w dal, rzut p.pal
U14
2008
60m, 300m, 600m, skok w dal, skok
wzwyż, 60 m płotki
U14
2007
60m, 300m,600m, skok w dal, skok
wzwyż, 60m płotki, sztafeta Open 4
x100m

Konkurencje chłopcy
60m, 200m, skok w dal
60m, 200m, 600m, skok w dal, rzut
piłeczką
60m, 200m, 600m, skok w dal, rzut p.pal
60m,300m,600m, skok w dal, skok wzwyż,
60m płotki
60m,300m,600m, skok w dal, skok wzwyż,
60m płotki, sztafeta Open 4 x 100m

Opiekunowie/trenerzy przed zawodami przekazują oświadczenia ze zgodami na udział(w
załączniku formularz) OBOWIĄZKOWO!!!!! Brak powoduje nie dopuszczenie do startu!!!

Konkurencje w ramach Mityngu:
Kobiety/ 100m,200m,300m, trójskok, wieloskok, kula
Mężczyźni/ 100m,200m,300m, trójskok, wieloskok,kula
Organizatorzy:
✓ Zabezpieczają w środki odkażające przy wejściu i wyjściu z obiektu
✓ Startujący muszą przestrzegać obowiązujących zaleceń - odległość 2 m w strefie oczekiwań

Ubezpieczenie zawodników:
• Zgodnie z Ustawą o Kulturze Fizycznej obowiązek ubezpieczenia zawodnika od NW należy do klubu, który
zawodnik reprezentuje. Organizator zawodów nie ponosi odpowiedzialności za szkody materialne i z
tytułu ubezpieczeń zdrowotnych.
Badania:
• Za badania i ubezpieczenie zawodników z kategorii dzieci starszych odpowiedzialni są zgłaszający
rodzice/opiekunowie
Inne:
•
•
•
•
•
•
•

Organizator nie odpowiada za zagubiony sprzęt, rzeczy osobiste, nie ubezpiecza zawodników
Brak możliwości skorzystania z szatni
Rozgrzewka tylko poza bieżnią
Na teren obiektów wpuszczani będą tylko i wyłącznie zawodnicy z list startowych/weryfikacja
Przed wprowadzeniem na bieżnię zawodnik musi stawić się 20min. przed startem do specjalnie
wyznaczonej strefy
Zakaz przebywania na bieżni i płycie boiska trenerów/opiekunów
W związku z sytuacją epidemiologiczną Organizator nie zapewnia szatni ani przebieralni. Na obiekcie
obowiązuje tzw. ciąg komunikacyjny. Zawodnicy zobowiązani są do stawienia się na wyznaczonym
miejscu rozgrzewkowym o określonej godzinie. Na 20 minut przez rozegraniem konkurencji
wyznaczony sędzia odprowadza ze specjalnie przygotowanej strefy oznaczonej zawodników na

•

•

•
•
•
•

•

miejsce startu. Nie ma możliwości samodzielnego poruszania się po płycie stadionu. Po rozegranej
konkurencji zawodnicy muszą opuścić stadion w wyznaczonym miejscu, bez możliwości powrotu na
miejsce rozgrzewkowe, aby tym samym umożliwić kolejnym uczestnikom przygotowania do startu.
Plan godzinowy startów zawodników zostanie zamieszczony na stronie Domtel-Sport najpóźniej do
dnia 20.09.2020r. do godziny 16:00.
Zawody zostaną rozegrane bez udziału publiczności. Trener/opiekun może razem z zawodnikiem
wejść na miejsce rozgrzewkowe, następnie na stadion i w wyznaczonym sektorze oczekiwać na start
zawodnika. Po zakończeniu konkurencji wraz z zawodnikami opuszcza stadion w wyznaczonym
przez organizatora miejscu.
We wszystkich konkurencjach prawo startu mają zawodnicy/czki zgłoszeni w systemie DomtelSport/panel zgłoszeń/ - w terminie do dnia: 19.09.2020 br. do godz. 20.00!!! Warunkiem udziału w
zawodach jest także dokonana najpóźniej 24 godzin przed planowanym rozpoczęciem zawodów
opłata startowa. Opłatę startową należy przesłać w określonym terminie na konto UKS CZAPLA Białe
Błota: 54 8142 1020 0006 1027 2000 0002
Ze względu na ograniczenia ilościowe nie ma możliwości startu zawodników niepotwierdzonych!!!
Koszty organizacyjne zawodów pokrywa Organizator, koszty osobowe zgłaszające kluby. Opłata
startowa wynosi:15zł/ konkurencja dla województwa Kuj-Pom, dla pozostałych 25,-zł/konkurencja
Opłata zgodna ze zgłoszeniem, zostaną wystawione rachunki/faktury zgodnie ze zgłoszeniem i
obowiązują wszystkich zgłoszonych bez względu czy wystartują!!
Wejście do strefy rozgrzewkowej na 1 godzinę przed startem/przy wejściu weryfikacja wstępnapozostali zawodnicy oczekują w przygotowanej strefie!!!
Wszystkich uczestników obowiązuje dezynfekcja rąk oraz zachowanie bezpiecznego dystansu w
trakcie rozgrzewki oraz przygotowania do startu i opuszczania stadionu.

Kierownik zawodów Zbigniew Karnas 512668035

