5 Dziecięcy bieg WROACTIV
1. ORGANIZATOR:
Fundacja WROACTIV
2. TERMIN I MIEJSCE:
10.03.2018
start i meta: al. Śląska (esplanada Stadionu Wrocław)
3. ZGŁOSZENIA
odbywać się będą przez formularz zgłoszeniowy:
https://online.datasport.pl/zapisy/portal/zawody.php?zawody=3623
(istnieje możliwość zgłoszenia dziecka/dzieci poprzez zgłoszenie zbiorowe dostępne w
panelu zgłoszeń). Termin zgłaszania uczestników upływa 28.02.2018 lub do wyczerpania
limitu miejsc (400 osób).
4. Uczestnikiem zawodów mogą być dzieci z roczników 2002-2012 (grupa A) oraz 2013-2014
(grupa B)
5. Bieg odbędzie się w dwóch grupach:
na dystansie ok. 900 m, zawodnicy zostaną ustawieni w strefach wiekowych (oznaczonych
kolorem na numerze startowym).







strefa czerwona – roczniki 2002-2003
strefa niebieska – roczniki 2004-2005
strefa żółta – roczniki 2006-2007
strefa zielona – roczniki 2008-2009
strefa pomarańczowa – rocznik 2010-2011
strefa fioletowa – rocznik 2012

na dystansie 100 m



strefa brązowa – rocznik 2013
strefa różowa – rocznik 2014

6. Zgłoszenia bez opłaty startowej nie będą widoczne w panelu zgłoszonych zawodników.
7. Opłata startowa wynosi 12 zł, płatna na konto: Fundacja WROACTIV:
97 2490 0005 0000 4530 1549 0594
(wg wzoru: nazwisko, imię, rok urodzenia, bieg dziecięcy).

8. Start do biegów dziecięcych:
 grupa B rocznik 2013 godz. 9.30
 grupa B rocznik 2014 godz. 9.35
 grupa A godz. 9.45

O godzinie 9.15 przeprowadzona zostanie rozgrzewka dla
obu grup w strefie pod sceną.
Następnie dzieci przejdą do strefy startu w asyście wolontariuszy.
9. Każdy uczestnik otrzyma bezzwrotny numer startowy z chipem.
10. Zawodnicy na mecie otrzymają medal, wodę, herbatę oraz słodki upominek.
11. Pierwsze trójki (dziewczynek i chłopców) z 8 grup wiekowych otrzymają nagrody.
12. Najlepsze drużyny (miejsca I-III) otrzymają puchar i dyplom.
Drużyna składać się musi z minimum 5 osób i posiadać jednobrzmiącą nazwę.
Punktacja prowadzona będzie wg zasady: I m-ce 15 pkt, II m-ce 10 pkt, III m-ce 9 pkt, IV mce 8 pkt, V m-ce 7 pkt, VI – VII m 6 pkt, VIII-IX m-ce 5 pkt, X m-ce 3 pkt, od XI 1 pkt
13. dekoracja odbędzie się o godz. 10.45 na scenie głównej.
14. W momencie weryfikacji-odbioru numeru startowego oraz podczas biegu obecność
rodzica lub prawnego opiekuna jest obowiązkowa. Numery startowe będą do odbioru w
dniu 09 marca 2018 (piątek) w godz. 17.00 – 20.30 oraz w dniu 10 marca 2018 r. (sobota) w
godz. 8.00 - 9.00. Biuro zawodów: al. Śląska (budynek stadionu pod esplanadą).
15. przy linii startowej będzie wydzielona strefa dla zawodników, do której rodzice,
opiekunowie i kibice nie mają wstępu.
16. Dopuszcza się bieg rodzica (opiekuna) obok dziecka (bez trzymania za rączkę) tylko w
najmłodszych grupach (roczniki 2012 i młodsze).
17. Pełną odpowiedzialność za udział dziecka w zawodach ponoszą rodzice/opiekunowie.

Dodatkowe informacje: kontakt@wroactiv.pl
Tel. 537 663 498

