
Nagrody:
Najwyższym uhonorowaniem biegu będzie osobista
satysfakcja ukończenia dystansu. Zwycięzcy poszczególnych
kategorii otrzymają nagrody, dyplomy.

Zasady finansowania:
Organizatorzy pokrywają koszty organizacyjne
imprezy. Koszty osobowe pokrywają organizacje

zgłaszające lub uczestnicy we własnym zakresie.

Zgłoszenia:
Zgłoszenia pisemne z podaniem następujących
danych: nazwisko, imię i pełna data urodzenia,
przynależność (kogo reprezentuje), lub miejsce
zamieszkania przyjmuje się przed biegiem w
sekretariacie zawodów do godz. 10.30

Postanowienia końcowe:
Organizator zastrzega sobie prawo dokonania
zmian, które mogą wyniknąć w trakcie trwania
zawodów. W sprawach spornych nie ujętych w
regulaminie decyzję podejmują organizatorzy z sędzią
głównym zawodów.
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PROGRAM IMPREZY
REGULAMIN XXXIV BIEGU ORŁA

Orły dnia 2015-05-31

10.00 - 10.30 przyjazd ekip - zgłoszenia

10.40 - otwarcie zawodów

10.45 - bieg 50 m dziewcząt ur. 2010 i młodsze
10.55 - bieg 50 m chłopców ur. 2010 i młodsi
11.05 - bieg 100 m dziewcząt ur. 2008 - 2009
11.15- bieg 100 m chłopców ur. 2008 - 2009
11.25 - bieg 400 m dziewcząt ur. 06 - 07
11.35 - bieg 400 m chłopców ur. 06 - 07
11.45 - bieg 500 m dziewcząt ur. 04 - 05
11.55 - bieg 500 m chłopców ur. 04 - 05
12.05 - bieg 900 m dziewcząt ur. 02 - 03
12.20 - bieg 900 m chłopców ur. 02 - 03
12.35 - bieg 1500 m mł. (dz.) ur. 99 - 01
12.50 - bieg 1500 m mł. (ch) ur. 99 - 01
13.05 - bieg 1500 m juniorek ur. 96 - 98
13.20 - bieg 1500 m juniorów ur. 96 - 98
13.35 - bieg główny 1500 m kobiet
13.50 - bieg główny 3000 m mężczyzn
14.05 - bieg 1500 m seniorek ur. 1970 r. i starsze
14.20 - bieg 3000 m seniorów ur. 1970 r. i starsi

ok. 14.30 zakończenie imprezy

Cel:
W odpowiedzi na hasło Sportu „ Przed zawałem uciekaj na
własnych nogach Rada Gminy Orły," Gminny Klub Sportowy
Orły i Zespół Szkolno - Przedszkolny z Oddziałami
Integracyjnymi w Orłach organizują XXXIV Bieg Orła.
Popularyzacja biegania jako jedna z form aktywnego
wypoczynku i rekreacji oraz upowszechniania kultury
fizycznej.

Termin i miejsce:
Bieg odbędzie się w dniu 31 maja 2015 w Orłach.
Start i zakończenie biegu na stadionie Gminnego Klubu
Sportowego w Orłach.

Warunki uczestnictwa:
Prawo startu mają wszyscy chętni, zgłoszeni przez szkoły,
organizacje sportowe itp. oraz zgłaszający się indywidualnie
pod warunkiem posiadania aktualnych badań lekarskich.
Dzieci poniżej wieku szkolnego zgłaszane są przez rodzica
(opiekuna prawnego) na ich własną odpowiedzialność.
Zgłoszona osoba ma prawo startować tylko w jednej
konkurencji oprócz biegu głównego. Uczestnicy biorą na
siebie odpowiedzialność za spełnienie tego warunku. W biegu
mogą brać udział uprawiający sport wyczynowo jak i
niezrzeszeni.
Uczestnicy urodzeni do roku 2002 (do kl. VI) startują w
obuwiu płaskim (bez kolców).
Bieg uznaje się za zaliczony jeżeli uczestnik samodzielnie
pokona trasę od startu do mety


