XXVII Łowicki Bieg Trzeźwości
o Puchar Burmistrza Miasta Łowicza
I. Cele i założenia biegu:
 promocja zdrowego trybu życia oraz postaw abstynenckich wobec alkoholu
narkotyków, dopalaczy,
 promowanie biegania i innych form aktywności sportowej jako przyjemnej i zdrowej formy
spędzania czasu wolnego,
 krzewienie ducha sportu i uczciwego współzawodnictwa,
 propagowanie kultury kibicowania wśród dzieci i młodzieży,
 tworzenie warunków dla rozwijania kreatywności młodzieży oraz aktywnego wypoczynku,
 promocja miasta Łowicza.
II. Organizatorzy biegu:
1. Urząd Miejski w Łowiczu;
2. Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Łowiczu;
3. Ośrodek Sportu i Rekreacji w Łowiczu.
III. Termin biegu: sobota – 28 września 2019 roku.
IV. Miejsce biegu: Park - Błonie Bohaterów Września 1939 r. w Łowiczu.
V. Plan imprezy:
Godz. 09.00
Godz. 10.00

Weryfikacja i zgłoszenia w dniu imprezy (2019-09-28)
Otwarcie XXVI ŁBT (muszla koncertowa),

Godz. 10.05

Wyjście na trasę (rozgrzewka w okolicach miejsca startu),

Godz. 10.10

Przedszkolaki

(rocz. 2013 i młodsi) dziewczęta - 100 m

Godz. 10.20

Przedszkolaki

(rocz. 2013 i młodsi) chłopcy - 100 m

Godz. 10.30

SP - Klasy I-II

(rocz. 2012-2011) dziewczęta - 200 m

Godz. 10.40

SP - Klasy I-II

(rocz. 2012-2011) chłopcy - 300 m

Godz. 10.50

SP - Klasy III-IV

(rocz. 2010-2009) dziewczęta - 400 m

Godz. 11.00

SP - Klasy V-VI

(rocz. 2008-2009) dziewczęta - 500 m

Godz. 11.10

SP - Klasy III-IV

(rocz. 2010-2009) chłopcy - 600 m

Godz. 11.20

SP - Klasy V-VI

(rocz. 2008-2009) chłopcy - 700 m

Godz. 11.30

SP – klasa VII, VIII

(rocz. 2006-2004) dziewczęta - 900 m

Godz. 11.40

SP – klasa VII, VIII

(rocz. 2006-2004) chłopcy – 1400 m

Godz. 11.50

XXVII Łowicki Bieg Trzeźwości - bieg główny pow. 16 lat - 5000 m.

REGULAMIN BIEGU
IV. Zasady uczestnictwa:
1. Prawo startu mają zawodnicy, którzy zostaną zgłoszeni do sekretariatu XXVII Łowickiego Biegu
Trzeźwości.
2. Zgłoszenia dzieci przedszkolnych i młodzieży szkolnej odbywają się na druku dostarczonym przez
organizatora imprezy do dnia 24.09.2019 roku do Sekretariatu Urzędu Miejskiego w Łowiczu
3. Dla osób niepełnoletnich do udziału w biegu wymagana jest zgoda rodzica lub opiekuna, którzy
zapewniają opiekę do końca trwania imprezy.
4. Zawody odbywają się w formie indywidualnej, ze startu wspólnego.
5. Zawodnicy startują w obuwiu sportowym bez kolców.
6. Wszyscy uczestnicy są zobowiązani do przestrzegania poleceń osób odpowiedzialnych
za organizację biegu i bezpieczeństwo.
7. Organizator nie zapewnia ubezpieczenia NNW. Każdy uczestnik biegnie na własną
odpowiedzialność.
8. Godzina rozpoczęcia poszczególnych biegów może ulec zmianie.
V. Postanowienia końcowe:
1. Niniejszy regulamin obowiązuje wszystkich uczestników, biorących udział w Biegu Trzeźwości.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do robienia zdjęć i filmów na potrzeby dokumentacji organizacji
biegu. Jednocześnie zawodnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych oraz wizerunku,
w celu promocji i dokumentowania imprezy sportowej.
3. Na miejscu organizowania imprezy zabrania się wnoszenia i spożywania środków odurzających,
nielegalnych substancji, środków pobudzających wydolność fizyczną i napojów alkoholowych
wszelkiego rodzaju.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia uczestnika imprezy po stwierdzeniu naruszenia
regulaminu.
5. Każdy zawodnik ma obowiązek zapoznać się z Regulaminem Biegu Trzeźwości i jest zobowiązany
do jego przestrzegania.
6. Wszyscy uczestnicy biorą udział w biegu na własną odpowiedzialność i nie mogą wnosić żadnych
roszczeń w stosunku do organizatorów w razie zaistnienia zdarzeń losowych podczas trwania imprezy.
7. Organizator nie odpowiada za rzeczy zagubione lub pozostawione przez zawodników.
8. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w regulaminie oraz ostatecznej interpretacji
niniejszego Regulaminu.
9. W sprawach nie objętych regulaminem decyduje Organizator.
VI. Nagrody:
1. Każdy uczestnik Biegu otrzyma pamiątkowy medal oraz dyplom.
2. Za zajęcie I-III miejsca przewidziane są puchary oraz nagrody rzeczowe.
3. Najmłodszy oraz najstarszy uczestnik Biegu otrzyma puchar Miejskiej Komisji Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych.
Uwaga!
Organizatorzy proszą o wcześniejsze przybycie, celem ustalenia ostatecznej liczby uczestników.

