
REGULAMIN 
 V BIEGU AGRO CROSS 2019 

CEL IMPREZY

Popularyzowanie biegania wśród dzieci i młodzieży szkół podstawowych, gimnazjalnych i 

średnich.

ORGANIZATOR

Zespół Szkół Agrotechnicznych w Słupsku, ul. Szczecińska 36, 76-200 Słupsk, 

tel. 59 59 845 64 48, www.zsa.slupsk.pl  

Osoba do kontaktu: Tomasz Sznigirewicz – sznigi@gmail.com

UCZESTNICY

W biegu mogą uczestniczyć uczniowie VIII klas szkół podstawowych i III klas gimnazjalnych  

oraz uczniowie Zespołu Szkół Agrotechnicznych w Słupsku (osobna punktacja), 

PATRONAT

Starosta Słupski – Paweł Lisowski 

TERMIN, MIEJSCE, CZAS TRWANIA IMPREZY

30.05.2019r – tereny wokół Zespołu Szkół Agrotechnicznych w Słupsku, ul. Szczecińska 36,

Godz.10.00 – 14.00. Start ok. godz. 12.00

Zawody będą rozgrywane w oparciu o przepisy zawarte w niniejszym regulaminie. Zgłoszenie 

do zawodów jest równoznaczne z podporządkowaniem się regułom ustalonym przez 

Organizatora.



BIURO ZAWODÓW:

Znajduje się w miejscu startu biegu – boisko Zespołu Szkół Agrotechnicznych w Słupsku, ul. 

Szczecińska 36

ZGŁOSZENIA DO BIEGÓW
• Zgłoszenia dokonuje opiekun grupy wypełniając formularz zgłoszeniowy na stronie: 

https://forms.gle/sVGW2Hti3cCXcyA27

• termin wypełnienia formularzy upływa 22.05.2019r. W dniu zawodów opiekun potwierdza 

liczbę zawodników biorących udział w zawodach ( możliwe korekty osobowe w stosunku do 

zgłoszeń z formularza) w biurze zawodów najpóźniej 30 minut przed startem. 

• zgłoszenie do biegu jest równoznaczne z potwierdzeniem przez uczestnika i opiekuna, że 

uczestnik zawodów jest zdrowy i przygotowany do podjęcia intensywnego wysiłku fizycznego. 

Odpowiedzialność za start zawodnika i związane z tym wszelkie konsekwencje ponosi opiekun, 

organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody na zdrowiu zawodników nie uprawnionych 

do startu,

• każdy zawodnik przyczepia na piersiach otrzymaną kartkę startową (prosimy o jej przyczepienie 

10 minut przed startem). Sędziowie na mecie odbierają zawodnikom kartki startowe i na tej 

podstawie ustalają kolejność zawodników na mecie. Kartki zniszczone i nieczytelne nie będą 

brane pod uwagę w klasyfikacji,

• uczestnicy nie wnoszą jakichkolwiek opłat za udział w biegu.

NAGRODY

- każdy z uczestników otrzyma pamiątkową koszulkę startową oraz okolicznościowy medal,

- zawodnicy z miejsc I – III w poszczególnych kategoriach (dziewczęta i chłopcy w kategorii 

szkół  podstawowych i gimnazjalnych oraz szkół średnich) otrzymają statuetki oraz nagrody 

rzeczowe,

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

• Dzieci biorące udział w biegach obowiązuje strój sportowy. Za brak stroju grozi dyskwalifikacja.

• Szkoły ubezpieczają zawodników we własnym zakresie.

• Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora. 


