REGULAMIN
MISTRZOSTW WIELKOPOLSKI ZRZESZENIA LZS I SZKÓŁ W
BIEGACH PRZEŁAJOWYCH O PUCHAR PRZEWODNICZĄCEGO
RW Z LZS
I CEL
 Popularyzacja biegów przełajowych jako jednej z głównych form masowej kultury
fizycznej w środowisku.
 Wyłonienie Mistrzów Zrzeszenia LZS województwa wielkopolskiego w biegach
przełajowych.
 Wyłonienie najlepszego powiatu w biegach przełajowych.
 Wyłonienie reprezentacji na Mistrzostwa Polski Zrzeszenia LZS w Biegach
Przełajowych
II ORGANIZATORZY
 Ministerstwo Sportu i Turystyki w Warszawie
 Krajowe Zrzeszenie LZS w Warszawie
 Departament Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu.
 Wielkopolskie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Poznaniu.
 Wielkopolski Związek Lekkiej Atletyki w Poznaniu.
 Szkoła Podstawowa w Żerkowie
III TERMIN I MIEJSCE.
Biegi odbędą się 9 kwietnia 2019r. o godz. 13:00 na stadionie sportowym w Żerkowie.
Przyjazd ekip do godz.12:30
IV PROGRAM
KAT.WIEKOWA
2002-2003
2000-2001
1999 i starsi

DZIEWCZĘTA/KOBIETY
1 500 m
1 500 m
1 500 m

CHŁOPCY/MĘŻCZYŹNI
2 000 m
2 000 m
2 000 m

V UCZESTNICTWO
W Mistrzostwach prawo startu mają mieszkańcy wsi i miast województwa
wielkopolskiego, członkowie Zrzeszenia LZS lub nie zrzeszeni. Nie mają prawa startu
członkowie klubów, które nie są członkami prawnymi WZ LZS. Zawodnicy muszą
posiadać dowód tożsamości i aktualne badania lekarskie.
VI ZGŁOSZENIA
Zgłoszenia ilościowe przyjmowane są w WZ LZS Poznań ul. OS. Tysiąclecia 4 do dnia
29.03.2019 r. mail:biuro@lzs-wlkp.pl Po terminie nie zabezpieczamy wyżywienia.
Zgłoszenia imienne w dniu imprezy wg wzoru.

Powiat...............................................
L.p.

imię i nazwisko

data urodzenia

kat. wiekowa

powiat

Każdy zawodnik posiada kartę startową wg wzoru 10cm na 15cm.

klub szkoła

/dystans/…………………………
/imię i nazwisko/...........................
/data urodzenia/.............................
/powiat/..........................................
/klub/..............................................
/szkoła/……………………………
VII PUNKTACJA
Lok. 1 2-3 4-7 8-13 14-21 22-33 34-50 51-80
Pkt. 9 7
6
5
4
3
2
1
Punktacja drużynowa prowadzona będzie w dwóch kategoriach:



Mistrzostw szkół średnich - na punktację szkoły składa się suma 10 najlepszych
wyników uzyskanych przez zawodników bez względu na kategorie wiekowe.
Mistrzostw powiatów - na punktację powiatu składa się suma 30 najlepszych
wyników uzyskanych przez zawodników bez względu na kategorie wiekowe

VIII NAGRODY
Indywidualne
Za miejsca I – III medale
Za miejsca I - VI nagrody rzeczowe lub statuetki
Szkoły
Za miejsca I-VI puchary
Powiaty
Za miejsca I – VI puchary
IX ZASADY FINANSOWANIA
Koszty organizacyjne i nagród w zawodach wojewódzkich pokrywają organizatorzy.
Koszty przejazdów na zawody i organizacji imprez gminnych i powiatowych pokrywają
zainteresowane powiaty, kluby i szkoły.
X UWAGI KOŃCOWE
Za aktualne badania lekarskie odpowiedzialni są kierownicy ekip.
Wszelkie sprawy sporne i nie ujęte w niniejszym regulaminie rozstrzyga komisja
odwoławcza.
Uczestnicy imprezy, członkowie LZS, objęci są ubezpieczeniem zbiorowym zawartym przez
Wielkopolskie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Poznaniu.
 Ochrona danych osobowych:
Wszyscy uczestnicy biorący udział w zawodach wyrażają zgodę na przetwarzanie danych
osobowych oraz wizerunku do celów związanych z realizacją zadania, innych imprez
Organizatora oraz do celów marketingowych Organizatora. Administratorem danych jest
Organizator – Wielkopolskie Zrzeszenie LZS. Dane osobowe zawodników będą
wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 10 maja 2018r. o
ochronie danych osobowych (Dz.U. z 24.05.2018r.poz.1000).

