
Cel:
- kontynuacja corocznej wiosennej imprezy biegowej,
- popularyzacja sportu masowego wœród m³odzie¿y szkolnej i doros³ych,

Termin i miejsce:  
Zawody odbêd¹ siê 23 wrzeœnia (œroda) w Parku Solidarnoœci  w Trzebnicy, 
Miejsce centralne zespó³ boisk “Orlik 2012” ul. Oleœnicka
Pocz¹tek imprezy godz. 9.30

Organizatorzy:
- Gmina Trzebnica
- Trzebnickie Centrum Kultury i Sportu- tel.: 071 312 11 71
- Gminne Zrzeszenie Ludowe Zespo³y Sportowe  w Trzebnicy,
- Powiatowe Zrzeszenie Ludowe Zespo³y Sportowe w Trzebnicy,
- Dolnoœl¹skie Zrzeszenie LZS we Wroc³awiu.

Uczestnicy:
m³odzie¿ szkó³ podstawowych,gimnazjalnych oraz doroœli posiadaj¹cy
aktualne badania lekarskie (zgodê rodzica) oraz dokument to¿samoœci    

Program minutowy:

     

godz.    9.30 Oficjalne otwarcie imprezy
             9.45 dziewczêta rocznik 2005   1000 m
             9.55 ch³opcy rocznik 2005    1000 m 
           10.00 dziewczêta rocznik 2004   1000 m
           10.05 ch³opcy rocznik 2004   1000 m
           10.10 dziewczêta rocznik 2003 1000 m
           10.15 ch³opcy rocznik 2003    1000 m
           10.25 dziewczêta rocznik 2002  1000 m
           10.30 ch³opcy rocznik 2002    1000 m
           10.35 dziewczêta rocznik 2001   1000 m
           10.40 ch³opcy rocznik 2001  1000 m 
           10.45  dziewczêta rocznik 2000  1000 m
           10.55  ch³opcy rocznik 2000  1000 m  
           11.05  dziewczêta roczniki 1999-1998  1000 m
           11.15  ch³opcy roczniki 1999-1998  1000 m
           11.25  dziewczêta rocznik 1997   1000 m
           11.35  ch³opcy rocznik 1997  2000 m
           11.45  dziewczêta OPEN rocznik 1996 i starsze
           11.50  ch³opcy OPEN r. 1996 i starsi 

Zg³oszenia:
w dniu zawodów do godz. 9.15

Punktacja zespo³owa:    
oddzielnie dla szkó³ podstawowych, gimnazjów i szkó³ œrednich - wg zasady:  I m-ce 27 pkt.,
IIm-ce 25 pkt. III m-ce 24 pkt., IV m-ce 23 pkt. V m-ce 22 pkt., .... XXVI m-ce 1 pkt.
Prowadzona bêdzie tak¿e punktacja Gmin.

Nagrody:
indywidualnie za miejsca I - III medale, dyplomy i upominki rzeczowe,
zespo³owo za miejsca I - III w punktacji szkó³ - dyplomy i puchary.

Jesiennych Biegów Prze³ajowych
o Puchar Trzebnickiego Œwiêta Sadów

23.09.2015 r.

   REGULAMIN



Uwagi koñcowe:

 - NIE BÊDZIE POBIERANE WPISOWE
 - Organizatorzy zapewniaj¹ dla ka¿dego uczestnika  napój,
 - karty startowe wydawane bêd¹ w dniu zawodów opiekunom ekip,mo¿na wydrukowaæ
   z za³¹czonego wzoru 
 - prosimy uczestników o zabezpieczenie siê w agrafki,
 - organizator nie odpowiada za rzeczy zagubione lub pozostawione  przez uczestników,
 
 Nad prawid³owoœci¹ strony sportowej czuwa sêdzia g³ówny zawodów
 i jego rozstrzygniêcia s¹ ostateczne.

Nad prawid³owoœci¹ strony organizacyjnej czuwa kierownik zawodów.

Organizatorzy zapewniaj¹ obs³ugê medyczn¹  podczas trwania zawodów.

Organizator zastrzega sobie prawo interpretacji niniejszego regulaminu.
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