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Regulamin DUATHLON KIDS
ramach II Pęcławskiego Festiwalu Duathlonu
I. Cel zawodów:
1.Upowszechnienie biegania i jazdy na rowerze wśród dzieci jako wszechstronnej formy
ruchu.
2.Propagowanie aktywności fizycznej oraz zdrowego stylu życia wśród dzieci.
3.Promocja Gminy Pęcław i ZGZM Polkowice.
4.Integracja dzieci poprzez sport.
II. Organizatorzy:
1.Urząd Gminy Pęcław
2.Firma „Sport Górski” – partner strategiczny
3.Związek Gmin Zagłębia Miedziowego w Polkowicach - partner strategiczny
III. Termin i miejsce
1. Duathlon KIDS odbędzie się w dniu 02 czerwca 2019r. Biuro zawodów od 9.00 do 10.30
Start o godzinie 11:00.
2.Start, meta i Biuro Zawodów zlokalizowane będą w Pęcławiu w pobliżu Urzędu Gminy
Pęcław.
IV. Warunki uczestnictwa
1.Uczestnikami mogą być dzieci do rocznika 2004.
2.Wszyscy zawodnicy startujący w Kids Duathlon muszą zostać zweryfikowani w Biurze
Zawodów.
3.Prawny opiekun dziecka musi złożyć podpis na liście startowej w biurze zawodów, który
jest równoznaczny z:
a. zaakceptowaniem warunków regulaminu wyścigu,
b. wyrażeniem zgody na udział dziecka w zawodach,
c. wyrażeniem zgody na udostępnienie wizerunku dziecka w materiałach wykorzystywanych
przez Organizatora,
d. informacją o braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału dziecka w wyścigu.
4.Każdy uczestnik podczas wyścigu musi posiadać zapięty kask na głowie, dodatkowo
wskazane są ochraniacze.
5.W razie konieczności udzielenia jakiejkolwiek pomocy medycznej podczas trwania
zawodów, decyzje obsługi medycznej co do kontynuowania biegu należy traktować jako
ostateczne i niezmienne.
6.Osoby dokonujące zgłoszenia dzieci do udziału w imprezie, poprzez wypełnienie
formularza zgłoszeniowego w Biurze Zawodów, potwierdzają znajomość regulaminu
i akceptują go oraz wyrażają zgodę na publikację ich wizerunku oraz imienia i nazwiska na
materiałach promocyjnych i reklamowych organizatora w ramach promocji imprezy Kids
Duathlon. Wyrażają również zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w zakresie
niezbędnym do realizacji zawodów i materiałów promocyjnych Organizatora.
V. Program zawodów:
1. Biuro Zawodów – Rejestracja 9.00 – 10.30
2. Start Przedszkolaki do rocznika 2013 godz. 11.00

3. Start rocznik 2009 – 2012 godz. 11.20
4. Start rocznik 2004 – 2008 godz. 11.40
5. Wręczenie nagród i dekoracja około 15.30
Dystanse:
a. Przedszkolaki do rocznika 2013 – 100 m (ok. 50 m rower i ok. 50 m bieg)
b. Start rocznik 2009 – 2012 - ok. 600 m (ok. 300 m rower i ok. 300 m bieg)
c. Start rocznik 2004 – 2008 - ok. 1000m (ok. 500m rower i 500m bieg)
VI. Zgłoszenia i zapisy:
1. Zgłoszenia przyjmowane będą w dniu 02 czerwca 2019R.W GODZ.9:00- 10.30 - w Biurze
Zawodów znajdującym się w Świetlicy Wiejskiej w Pęcławiu.
2. Obowiązuje limit liczby uczestników – 100 osób. Organizator zastrzega sobie prawo do
zmiany limitów startujących.
VII. Klasyfikacje i nagrody :
1.Dzieci rocznik 2009 – 2012 oraz rocznik 2004 – 2008 otrzymują nagrody za zajęcie I-III
miejsca osobno dziewczęta i chłopcy.
2.Każdy zawodnik, który ukończy Kids Duathlon otrzyma okolicznościowy medal.
3.Odbiór nagród może nastąpić wyłącznie podczas kończącej zawody ceremonii wręczenia
nagród. Nagrody nie podlegają wymianie.
VIII. Uwagi końcowe
1.Organizator zastrzega prawo do odwołania zawodów z uwagi na zaistnienie siły wyższej.
Przez siłę wyższą należy rozumieć każde zdarzenie o charakterze zewnętrznym, nagłym
któremu nie można zapobiec, w szczególności: trudne warunki atmosferyczne, klęski
żywiołowe, stan wyjątkowy, wojnę, akty terroru, strajki, nowe akty prawne lub decyzje władz
administracyjnych uniemożliwiające Organizatorowi przeprowadzenie zawodów.
2.Na całej trasie rowerowej obowiązuje zawodników obowiązek posiadania założonego kasku
rowerowego, a dodatkowo wskazane są ochraniacze.
3.W przypadku awarii roweru w trakcie przejazdu należy usunąć się wraz nim na pobocze
drogi w ten sposób, aby nie zakłócić przebiegu wyścigu i startu pozostałych zawodników.
4.W czasie trwania zawodów Organizator zapewnia opiekę medyczną.
5.Sprawy nie objęte regulaminem rozstrzyga Organizator.
6.Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora.
7.Rodzic/opiekun zgłaszając dziecko do zawodów oświadcza, że stan roweru, na którym
uczestnik będzie rywalizował jest dobry i z technicznego punktu widzenia nie jest
zagrożeniem dla samego startującego jak i pozostałych dzieci.
8.Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zawodników pozostawione bez
nadzoru na terenie zawodów.
9.Uczestnik imprezy zobowiązany jest do bezwzględnego przestrzegania poleceń i zarządzeń
Organizatora oraz ewentualnych służb odpowiedzialnych za ochronę i bezpieczeństwo
podczas trwania imprezy.
10.Organizator w porozumieniu z Sędzią Głównym, zastrzega sobie prawo do interpretacji
niniejszego regulaminu oraz do jego zmian.
11.Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora.

