34 CROSS FIEDLERA
7 BIEG DLA TRANSPLANTACJI
POD PATRONATEM BURMISTRZA GMINY I MIASTA RASZKÓW
28 MEMORIAŁ DR JERZEGO BARANKIEWICZA
22 MEMORIAŁ MGR IRENEUSZA SIBIŃSKIEGO
23 MEMORIAŁ MGR KAZIMIERY MRÓZ
Bieg główny poświęcony pamięci Krystiana Drozdowskiego

REGULAMIN
Termin: 21.09.2022r. ŚRODA
Miejsce: Boisko przy Szkole Podstawowej w Raszkowie z siedzibą w Pogrzybowie.
PARKING – kąpielisko „KĄPIELKA” W RASZKOWIE – wjazd przy zalewie z tyłu boiska szkolnego.
Organizator: Szkoła Podstawowa im. Arkadego Fiedlera i Armii Krajowej w Raszkowie z/s w Pogrzybowie
Współorganizatorzy:

Urząd Gminy i Miasta Raszków,
Starostwo Powiatowe Ostrów Wielkopolski
Rada Rodziców przy SP w Raszkowie,
UKS „Arkady” przy SP w Raszkowie.

Współorganizator wspierający: Szkolny Związek Sportowy „Wielkopolska” Poznań.
Otwarcie imprezy: 10:00 - BIURO zawodów (hala sportowo-widowiskowa) SP Raszków, czynne od godziny 8:30
Uczestnictwo:
1. Uczestnicy indywidualni startują na własną odpowiedzialność pod warunkiem przedłożenia, podczas
zgłaszania w biurze zawodów oświadczenia, a osoby nieletnie pisemnej zgody rodziców lub opiekunów
prawnych.
(Oświadczenia na stronie www.sp.raszkow.pl w zakładce Cross Fiedlera)
2. Młodzież reprezentująca szkoły startuje na podstawie zgłoszenia dostarczonego do biura zawodów
przez nauczyciela lub opiekuna reprezentacji.
(Zgłoszenie na stronie

www.sp.raszkow.pl w zakładce Cross Fiedlera)

3. Każda szkoła może wystawić dowolną ilość zawodników.
4. Każdy zawodnik musi posiadać kartę startową dostępną na www.sp.raszkow.pl w zakładce Cross Fiedlera

5. Podpisując deklarację uczestnictwa Uczestnik zaświadcza, że stan jego zdrowia umożliwia mu udział
w zawodach. Organizator nie zapewnia Uczestnikowi jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie,
zdrowotnego, odpowiedzialności cywilnej z tytułu chorób, jakie mogą wystąpić w związku z obecnością
lub uczestnictwem Uczestnika w imprezie, oraz nie ponosi z tego tytułu odpowiedzialności.

UWAGA: KARTĘ STARTOWĄ dla biegaczy należy pobrać ze strony SP Raszków i czytelnie wypełnić.
7 BIEG DLA TRANSPLANTACJI
Dystans około 500 metrów - bieg bez rywalizacji , bez kart startowych, bez kategorii wiekowych, bez nagród –
biegiem tym popieramy ideę transplantacji jako zabiegów ratujących życie. Wystartować może każdy kto
stanie na starcie a swym udziałem poprze tę szczytna ideę !!! Trasę biegu można pokonać biegiem lub marszem.
**********************************************************************************************
Kategorie wiekowe i

dystanse

Zawodnicy startują w kategoriach zgodnie z rokiem urodzenia !!!!!!!!!
DZIEWCZĘTA
DYSTANS
150m

ROK
URODZENIA
2016 i młodsi

KLASA
Przedszkola

CHŁOPCY
DYSTANS
150m

W tym biegu prawo startu mają tylko dzieci z przedszkoli w
Raszkowie i Przybysławicach oraz dzieci sponsorów!!

500m

2015

1

500m

W biegu klas 1 prawo startu mają tylko uczniowie
SP Raszków oraz dzieci sponsorów!!
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23 MEMORIAŁ KAZIMIERY MRÓZ

1000m

2010

6

1000m

28 MEMORIAŁ DR JERZEGO BARANKIEWICZA

1000m
1000m

2009
2008

7
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1000m
1000m

22 MEMORIAŁ MGR IRENEUSZA SIBIŃSKIEGO

1500 m

Bieg główny

2007 i starsi

4000m

*************************************************************************************
Punktacja drużynowa szkół podstawowych:
Dla szkoły punkty zdobywa 3 najlepszych zawodników w każdym biegu
od 2014 do 2008 czyli od klasy 2 (2014) do klasy 8 (2008). Pozostali nie blokują punktów.

System punktacji:
Miejsce 1, 2, 3 ................ 30
Punkty 30, 29, 28 ................ 1
Nagrody:
1. Punktacja drużynowa – puchary za miejsca 1 – 3
2. Biegi indywidualne – upominki rzeczowe za miejsca 1 – 6 w rocznikach 2016 - 2008
3. Bieg główny kobiet i mężczyzn – puchary za miejsca pierwsze. Za miejsca 1-3 upominki.
4. Nagroda dla najlepszego mieszkańca miasta i gminy Raszków w biegu głównym.
Zgłoszenia - 62 734 33 81 - podać liczbę uczestników i numer telefonu kontaktowego do opiekuna do poniedziałku 19.09.2022r.

WAŻNE !!!

Prosimy dokonać zgłoszenia gdyż w przypadku

bardzo złych warunków atmosferycznych zawody zostaną przesunięte na inny termin.
W razie wątpliwości pogodowych prosimy w dniu
zawodów zapytać telefonicznie czy Cross zostanie rozegrany !!!!!!! - Tel. 62 734 33 81
e-mail spraszkow@wp.pl
Postanowienia końcowe:
1. Sprawy nie ujęte w regulaminie rozpatruje kierownik zawodów.
2. Wszelkie informacje na stronie: www.sp.raszkow.pl
3. Wszyscy uczestnicy startując biegu wyrażają zgodę na publikację ich wizerunku oraz ich imienia i nazwiska w
relacjach z imprezy zamieszczanych w mediach, na stronach internetowych, portalach społecznościowych
oraz materiałach promocyjnych organizatora, oraz wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych na
potrzeby organizowanych przez organizatora imprez.
4. Organizator nie odpowiada za rzeczy zagubione.
5. Organizator zastrzega sobie prawo do interpretacji regulaminu.
6. Organizator nie bierze odpowiedzialności za stan zdrowia osób startujących. Zawodnicy startują na
własną odpowiedzialność lub odpowiedzialność prawnych opiekunów, ponoszą związane z tym ryzyko.
7. Organizator nie ubezpiecza zawodników spoza SP Raszków od następstw nieszczęśliwych wypadków.

