REGULAMIN BIEGU PRZEDSZKOLAKÓW – MINI PTOLEMEUSZA
w ramach 39.Międzynarodowego Biegu Ulicznego Ptolemeusza
pod honorowym patronatem Krystiana Kinastowskiego
Prezydenta Miasta Kalisza
Bieg Przedszkolaków organizowany jest w ramach 39. Międzynarodowego Biegu Ulicznego
Ptolemeusza pod honorowym patronatem Krystiana Kinastowskiego Prezydenta Miasta
Kalisza. Zapraszamy do udziału w konkurencji przedszkolaków- najmłodszych amatorów
biegania. Niech sportowa rywalizacja będzie dla naszych młodych przyjaciół lekcją
prawdziwego współzawodnictwa, solidarności i radości.
I. Organizator
1. Ośrodek Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji w Kaliszu
2. Wydział Kultury i Sztuki, Sportu i Turystyki Urzędu Miasta Kalisza
II. Cel
1.
2.
3.
4.

Popularyzacja i upowszechnienie biegania jako najprostszej formy aktywności ruchowej.
Popularyzacja biegania jako najbardziej dostępnej formy rekreacji fizycznej wśród dzieci.
Promocja zdrowego stylu życia poprzez udział w imprezach sportowo-rekreacyjnych.
Integracja kaliskich przedszkoli.

III. Termin
6 października 2019 r.,
start godz. 10:45 – chłopcy (od numeru 1 do numeru 100)
godz. 10:50 – chłopcy (od numeru 101 do numeru 200)
godz. 10:55 – dziewczęta (od numeru 201 do numeru 300)
godz. 11:00 – dziewczęta (od numeru 301 do numeru 400)
IV. Trasa
Start przy Sądzie Rejonowym w Kaliszu Al. Wolności, meta – Plac Bogusławskiego. Długość
trasy – ok. 250 m. Nawierzchnia: asfaltowa
V. Uczestnictwo
1. Uczestnikami biegu są dzieci kaliskich przedszkoli w wieku przedszkolnym 5-6 lat,
rocznik 2013/2014.
2. W uzasadnionych przypadkach organizator ma prawo prosić opiekuna prawnego
o przedłożenie dokumentu potwierdzającego wiek dziecka.
3. Za bezpieczeństwo uczestników oraz uzyskanie zgody od rodziców lub opiekunów dzieci
na udział w imprezie odpowiadają dyrektorzy przedszkoli lub wyznaczeni opiekunowie
grup.
4. Uczestnictwo w biegu jest nieodpłatne.
5. Po zakończeniu Biegu nastąpi odbiór przedszkolaków z wyznaczonej strefy (ul. Bankowa
przy skrzyżowaniu z Aleją Wolności)
6. Limit startujących: 200 dziewcząt, 200 chłopców
UWAGA!!!
Uczestnicy Biegu zobowiązani są przedstawić oświadczenie rodziców lub prawnych
opiekunów, stwierdzające brak przeciwwskazań do udziału w Biegu.

VI. Zgłoszenia
1. Zgłoszenia grupowe przez przedszkola wyłącznie na kartach zgłoszeniowych.
Opiekunowie drużyn zobowiązani są do potwierdzenia swojej rejestracji do dnia
23 września 2019 r. pocztą elektroniczną pod adres e-mail: dkobza@um.kalisz.pl lub
osobiście w Wydziale Kultury i Sztuki, Sportu i Turystyki Urzędu Miasta Kalisza,
ul. Kościuszki 1a, pokój 312.
2. Dodatkowo indywidualnie zgłoszenia dzieci do udziału w biegu:
- w sobotę 5 października 2019 r. w biurze zawodów, w godzinach od 12:00 do 14:00.
Biuro zawodów mieści się w Młodzieżowym Domu Kultury (byłe Gimnazjum Nr 3) przy
ul. Teatralnej 3 w Kaliszu,
- zgłoszenia pocztą elektroniczną pod adresem dkobza@um.kalisz.pl do dnia 25 września
2019 roku lub do wyczerpania numerów startowych.
UWAGA! Limit miejsc zapisów indywidualnych - 30 chłopców, 30 dziewcząt.
ZMIANA! Brak zapisów w dniu Biegu!
Dodatkowe informacje
www.biegptolemeusza.pl
VII. Klasyfikacja
Bieg rozgrywany będzie w formule OPEN, bez podziału na kategorie wiekowe.
Organizatorzy przewidują następujące klasyfikacje:
- Chłopcy – wiek przedszkolny (5-6 lat) rocznik 2013-2014,
bieg podzielony na 2 starty- numery 1-100 oraz 101-200,
chłopcy startują w kamizelkach koloru niebieskiego
- Dziewczęta - wiek przedszkolny (5-6 lat) rocznik 2013-2014,
bieg podzielony na 2 starty- numery 201- 300 oraz 301- 400,
dziewczęta startują w kamizelkach koloru różowego
VIII. Nagrody
1. Zawodnicy, uczestniczący w Biegu otrzymują kamizelki odblaskowe, pamiątkowy medal
i upominek niespodziankę.
2. Wydawanie upominków w dniu 6 października 2019 roku od momentu zakończenia biegu
do godziny 12.00, z samochodu zaparkowanego przed Biurem Zawodów
39.Międzynarodowego Biegu Ulicznego Ptolemeusza mieszczącym się przy Młodzieżowym
Domu Kultury (byłe Gimnazjum nr 3) przy ul. Teatralnej 3.
3. Podstawą wydania jest okazanie karty odbioru, otrzymanej przy zapisach.
IX. Postanowienia końcowe
1. Bieg odbędzie się bez względu na pogodę.
2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za straty materialne powstałe w trakcie trwania
imprezy oraz za bezpieczeństwo osób trenujących na trasie biegu przed i po imprezie.
3. Wszyscy opiekunowie zobowiązani są do zapoznania się i przestrzegania regulaminu
biegu.
4. Podczas biegu będzie zagwarantowana opieka lekarska.
5. Organizator zastrzega sobie możliwość zmian w Regulaminie, o których zobowiązany jest
poinformować uczestników w formie komunikatów ustnych i pisemnych.
6. O wszystkich sprawach nie objętych regulaminem decyduje Komitet Organizacyjny.
UWAGA!!!
Osoby zgłaszające prosimy o przemyślane zapisy, gdyż każde dziecko będzie zarejestrowane
pod indywidualnym numerem startowym oraz stosownie oznakowane odpowiednim kolorem
kamizelki.

