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PATRIOTYCZNY BIEG SZTAFETOWY

„ 100 na 100 z BIAŁO-CZERWONĄ”
POWIAT OŁAWSKI 2018

Regulamin
1. Organizatorami biegu są:
a) Starostwo Powiatu Oławskiego – siedziba: ul. 3 Maja 1; 55-200 Oława
b) Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Oławie – siedziba: ul. 3 Maja 18 e; 55-200 Oława
2. Współorganizatorem biegu jest:
a) Urząd Miejski w Oławie – siedziba: pl. Zamkowy 15; 55-200 Oława
3. Cele biegu:
a) uczczenie 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości,
b) krzewienie postaw patriotycznych,
c) budowanie lokalnej tradycji i integracja społeczności lokalnej,
d) popularyzacja biegania i zdrowego trybu życia.
4. Biuro zawodów:
a) Biuro zawodów zlokalizowane będzie 2 maja 2018 r. w budynku Starostwa Powiatowego
od godziny 9.00 do godziny 9.45
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b) W dniu zawodów nastąpi rejestracja i weryfikacja zgłoszonych zawodników.
c) Od godziny 10.00 do zakończenia biegu biuro zawodów będzie działać na oławskim Rynku.

5. Termin i miejsce biegu:
a) 2 maja 2018 r. o godz. 10.00 reprezentanci sztafet biegowych uczestniczą w uroczystościach
z okazji Dnia Flagi Rzeczypospolitej Polskiej na placu przed Starostwem Powiatowym
w Oławie, następnie udają się na oławski Rynek.
b) Obecność sztafet w czasie uroczystego apelu przed budynkiem Starostwa Powiatowego
w Oławie jest obowiązkowa, ponieważ wszystkie sztafety biorące udział w biegu otrzymają
biało-czerwone flagi wręczone osobiście przez Starostę Oławskiego.
c)

Start biegu nastąpi na oławskim Rynku o godzinie 11.10.

d) Organizatorzy biegu zastrzegają sobie możliwość zmiany terminu i miejsca biegu ze względów
losowych. O ewentualnych zmianach uczestnicy zgłoszeni do biegu zostaną powiadomieni
przez organizatorów.
6. Trasa biegu
a) Trasa biegu zaznaczona jest na mapce (załącznik nr 1).
b) Każdy uczestnik ma do pokonania 1000 - metrowy dystans (pięć 200 metrowych okrążeń
wokół Ratusza).
7. Uczestnicy biegu:
a) Uczestnikami są osoby, które zgłoszą się w określonym przez organizatorów sposobie
i terminie oraz zaakceptują postanowienia zawarte w regulaminie biegu.
b) W biegu uczestniczy dziesięć dziesięcioosobowych sztafet. Drużynę tworzy 15 osób
(10 zawodników i 5 rezerwowych).
c) Ostateczna kolejność biegnących w sztafecie zawodników (wynikająca z przyporządkowania
numerów startowych) ustalona będzie w dniu zawodów.
d) Sztafety tworzyć będą zawodnicy reprezentujący:
- przedstawicieli samorządów leżących w granicach powiatu oławskiego,
- przedstawicieli mieszkańców z terenu powiatu oławskiego tzw. sztafeta
obywatelska,
- honorowych gości zaproszonych przez Starostę Oławskiego do udziału
w biegu,
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- uczniów szkół podstawowych z siedzibami w Oławie – rocznik 2003 i starsi,
- uczniów reprezentujący 4 szkoły ponadgimnazjalne z terenu powiatu
oławskiego.
e) Każdy uczestnik sztafety po pokonaniu dystansu 1000 metrów (5 x 200 metrów wokół
Ratusza) przekazuje flagę, z którą biegł następnemu uczestnikowi sztafety. Przekazanie flagi
odbywa się w strefie zmian.
f)

Aby sztafeta została sklasyfikowana, trasę musi pokonać 10 zawodników.

8. Warunki uczestnictwa i zgłoszenia
a) Regulamin zawodów oraz załączniki: nr 1, nr 2, nr 3, nr 4 są dostępne na stronie
internetowej Starostwa Powiatowego w Oławie www.starostwo.olawa.pl
b) W przypadku szkół sztafetę do udziału w biegu zgłasza dyrektor szkoły, wskazując nauczyciela
- opiekuna drużyny, poprzez wypełnienie karty zgłoszeń (załącznik nr 2) na podstawie
pisemnych oświadczeń rodziców (załącznik nr 3). Oryginał zgłoszenia dostarczany jest
do sekretariatu Starostwa Powiatowego w Oławie do 17 kwietnia 2018 roku do godziny
14.00.
c) Reprezentantami szkół podstawowych są uczniowie z rocznika 2003 i starsi.
d) Każdy uczestnik reprezentujący szkołę, który nie ukończył 18 roku życia, musi mieć pisemną
zgodę rodziców lub opiekunów prawnych na udział w biegu oraz przetwarzanie ich wizerunku
i danych osobowych na potrzeby biegu (załącznik nr 3). Osoba pełnoletnia, która jest
uczniem reprezentującym szkoły ponadgimnazjalne, samodzielnie wypełnia załącznik nr 3.
e) Uczniowie dostarczają podpisaną przez rodziców lub opiekunów prawnych zgodę
nauczycielowi – opiekunowi drużyny. Po zebraniu wszystkich zezwoleń od rodziców
lub opiekunów prawnych nauczyciel wypełnia kartę zgłoszeń i przekazuje ją do podpisu
dyrektorowi szkoły (UWAGA! Zgłaszając uczestników, nauczyciel określa jednocześnie
kolejność zawodników biegnących w sztafecie oraz zawodników rezerwowych). Dyrektor,
podpisując zgłoszenie reprezentacji, potwierdza w ten sposób organizatorom: tożsamość
uczniów reprezentujących szkołę, a także fakt posiadania pisemnej zgody rodziców
lub opiekunów prawnych na udział ucznia w biegu. Tak wypełnioną kartę zgłoszenia
reprezentacji szkoły jej przedstawiciel dostarcza do sekretariatu Starostwa Powiatowego
w Oławie do 17 kwietnia 2018 roku do godziny 14.00. W dniu zawodów nauczyciel
powinien posiadać zgody rodziców/opiekunów.
f) W czasie zawodów oraz uroczystości przed Starostwem Powiatowym w Oławie, a także
w drodze na miejsce startu bezpośrednią opiekę nad uczniami reprezentującymi szkołę
sprawuje nauczyciel opiekujący się grupą.
g) Zgłoszenia indywidualne zawodników tworzących sztafety: samorządową, gości oraz sztafetę
obywatelską przyjmowane będą w terminie od 10 kwietnia 2018 roku do 17 kwietnia 2018
roku.
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h) Od 10 kwietnia 2018 r. na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Oławie dostępny
będzie formularz zgłoszeniowy oraz regulamin biegu.
i)

Reprezentanci sztafet: samorządowej, sztafety gości oraz sztafety obywatelskiej zgłaszają się
do biegu poprzez przesłanie mailem prawidłowo wypełnionej deklaracji uczestnictwa
(załącznik nr 4) na adres: info@starostwo.olawa.pl Zgłoszenia przyjmowane są
w terminie od 10 kwietnia 2018 do 17 kwietnia 2018 do godziny 14.00.

j)

Jeśli ilość zgłoszeń w przypadku sztafet: samorządowej, obywatelskiej oraz gości honorowych
będzie większa niż 10 osób, wówczas organizatorzy przeprowadzą losowanie, które wyłoni
zawodników, którzy wystartują we wspomnianych sztafetach. Losowanie będzie odbywało
się w obecności przedstawicieli lokalnych mediów w Starostwie Powiatowym w Oławie
18 kwietnia 2018 r. o godzinie 15.00.

k) Osoby, które będą tworzyły poszczególne sztafety, otrzymają od organizatorów list
potwierdzający ich uczestnictwo w biegu lub informację o znalezieniu się na liście
zawodników rezerwowych. List zostanie przesłany 19 kwietnia 2018 roku na adres mailowy,
który zgłaszający poda w załączniku nr 4.
l)

W dniu zawodów każdy zawodnik startujący w sztafecie samorządowej, obywatelskiej
oraz gości honorowych musi posiadać dokument potwierdzający tożsamość.

m) Ustalenie ostatecznego składu sztafety oraz kolejności, według której będą startować
poszczególni zawodnicy biegnący w sztafetach: samorządowej, gości honorowych
oraz obywatelskiej, nastąpi dopiero w dniu biegu poprzez wpisanie ich nazwisk na liście
startowej w czasie przydzielania numeru startowego. W przypadku nieobecności
albo rezygnacji zawodnika zastępuje go zawodnik rezerwowy.
n) Reprezentanci sztafet: samorządowej, gości oraz obywatelskiej, muszą mieć ukończone 18 lat
i w dniu rozgrywania biegu muszą w biurze zawodów własnoręcznym podpisem złożonym
na karcie zgłoszeń potwierdzić organizatorom, że nie mają przeciwwskazań zdrowotnych
do udziału w biegu oraz startują w nim na własną odpowiedzialność, a także wyrażają zgodę
na przetwarzanie danych osobowych i swojego wizerunku na potrzeby organizatorów biegu.
Kartę zgłoszeń stanowi załącznik nr 4, który dostępny będzie na stronie internetowej
Starostwa Powiatowego od 10 kwietnia 2018 roku.
o) 2 maja 2018 roku od godziny 9.00 do godziny 9.45 uczestnicy biegu w biurze zawodów
zlokalizowanym w Starostwie Powiatowym odbierają numery startowe. W przypadku
uczestników reprezentujących szkoły numery startowe odbiera nauczyciel opiekujący się
grupą i przydziela je zawodnikom zgodnie z zapisami zawartymi w zgłoszeniu. W przypadku
pozostałych sztafet numery startowe odbierają tylko ci uczestnicy, którym organizator wysłał
potwierdzenie udziału w biegu lub znalezienia się na liście zawodników rezerwowych.
W czasie odbioru numerów startowych zawodnicy muszą legitymować się dokumentem
potwierdzający tożsamość i własnoręcznie podpisać kartę zgłoszenia.
p) Kolejność zawodników startujących na poszczególnych zmianach w sztafetach:
samorządowej, gości oraz obywatelskiej jest ustalana przez uczestników ją tworzących
w porozumieniu z organizatorami, którzy na tej podstawie przydzielą numery startowe.
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q) W przypadku sztafet reprezentujących szkoły kolejność startujących zawodników określa
kolejność nazwisk na karcie zgłoszeń, która przekazywana została do Starostwa
Powiatowego w Oławie. Zgłaszając uczestników, nauczyciel określa jednocześnie kolejność
zawodników biegnących w sztafecie oraz zawodników rezerwowych. Jeśli ze względów
losowych w dniu zawodów zespół sztafetowy reprezentujący szkołę musiałby wprowadzić
zmiany w swojej reprezentacji, to zmian takich może dokonać jedynie nauczyciel opiekujący
się grupą w porozumieniu z organizatorami poprzez wpisanie własnoręcznej adnotacji
na karcie zgłoszeń w biurze zawodów najpóźniej do godziny 9.45. W zastępstwie może
wystartować tylko ten zawodnik rezerwowy, którego nazwisko znajduje się na liście
podpisanej przez dyrektora szkoły.
r) Uczestnicy startują w koszulkach przygotowanych przez organizatorów. Koszulka po biegu
staje się własnością biegacza.
s) Zabrania się uczestnikom startu w koszulkach innych niż te, które zapewnia organizator
biegu.
t) Ze względu na szacunek do barw narodowych zawodnicy nie mogą biec w przebraniach
oraz z przedmiotami i transparentami, które mogą naruszać powagę Dnia Flagi
Rzeczypospolitej oraz symboli państwowych.
u) Ze względów bezpieczeństwa uczestników zawodnicy nie mogą biec ze zwierzętami
ani niebezpiecznymi i ostrymi przedmiotami. Ponieważ sztafety reprezentować będą różne
grupy wiekowe, dlatego organizator prosi o szczególna ostrożność w czasie mijania
i wyprzedzania się zawodników oraz w strefie zmian.

9. Opieka medyczna
Organizatorzy podczas trwania biegu zapewniają zawodnikom opiekę medyczną

10. Przebieg rywalizacji
a) Start biegu – godzina 11.10.
b) Uczestnicy dokonują zmian w wyznaczonej strefie.
c) Zakończenie biegu przewidywane jest około godzina 13.30.
d) Zawodnicy oczekujący na start oraz po zakończeniu biegu przebywają w strefie wyznaczonej
przez organizatora. Członkowie sztafet szkolnych przebywają w tym miejscu pod opieką
nauczyciela – opiekuna drużyny.

11. Klasyfikacja końcowa i nagrody
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Bieg ma charakter symboliczny i jest formą uczczenia przez społeczność powiatu
oławskiego 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.

Symboliczna klasyfikacja końcowa będzie prowadzona w III kategoriach:


kategorii uczniów szkół podstawowych,



kategorii uczniów szkół ponadgimnazjalnych,



kategorii obywatelsko-samorządowej.

Niezależnie od miejsca, jakie zajmie sztafeta, każdy uczestnik otrzyma certyfikat udziału
w biegu.
13. Informacje dodatkowe:
a) Organizatorzy nie odpowiadają za rzeczy uczestników.
b) Organizatorzy nie przechowują wartościowych przedmiotów uczestników biegu.

14. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmian w regulaminie, do przerwania lub odwołania
zawodów bez podania powodów.

DOKUMENTAMI DODATKOWYMI REGULAMINU SĄ:

Załącznik nr 1 – Mapka biegu
Załącznik nr 2 – Karta zgłoszenia dla szkoły
Załącznik nr 3 – Zgoda rodziców lub opiekunów prawnych
Załącznik nr 4 – Karta zgłoszenia indywidualnego
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ORGANIZATORZY BIEGU
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