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BIEG SZLAKIEM DZIKIEJ KACZKI 

WAŻNE INFORMACJE ORGANIZACYJNE 

Mamy zgłoszonych ponad 300 dzieci. Dlatego ważne jest bezwzględne 

przestrzeganie poniższych zasad organizacyjnych. 

 

1. Biuro zawodów jest czynne do godz. 12.30. Po tym terminie nie ma możliwości 

dopisana żadnego nowego uczestnika. Do 12.40 można odebrać pakiet startowy. 

2. Opłata dodatkowa za rejestrację w dniu zawodów wynosi 5 zł 

3. Nie ma możliwości odbioru pakietu nieodebranego w dniu biegu w terminie 

późniejszym. 

4. Koszulki startowe będą wydawane zgodnie z deklaracją z zapisów on-line. Osobom, 

które zapisują się na bieg w dniu zawodów, koszulki będą wydawane między godz. 

12.25 a 12.40 tylko w sytuacji gdy koszulki w danym rozmiarze będą jeszcze 

dostępne (pierwszeństwo do odbioru koszulek mają osoby, które dokonały 

zgłoszeń on-line). 

 

Start w zawodach 

 

1. Dzieci ze względów bezpieczeństwa startują w seriach po 10 osób. Krasnale mogą 

biec razem z rodzicem. 

2. Do biegu finałowego przechodzą zwycięzcy serii oraz ORAZ dodatkowo dzieci z 

najlepszymi czasami spoza zwycięzców grup. O liczbie zawodników w biegu 

finałowym decyduje sędzia zawodów. 
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3. Chip otrzymany w czasie rejestracji należy zawiązać dziecku na sznurówce do buta. 

Chip służy do pomiaru czasu biegu. 

4. Chip należy zwrócić do pojemnika ustawionego za linią mety NIEZWŁOCZNIE PO 

ZAKOŃCZENIU biegu eliminacyjnego. Chip nie będzie potrzebny w biegu finałowym. 

5. Każde dziecko ma przypisany przed zawodami numer startowy, oraz jest przypisane 

do konkretnej serii startowej. 

6. Kolejne serie startują o określonej godzinie. Start każdej serii jest wypisany na 

tablicy w strefie STARTU. 

7. Nie ma możliwości startu poza wyznaczoną serią. 

8. Sędzia zawodów będzie na starcie ustawiał dzieci w poszczególnych seriach. 

9. Prosimy bezwzględnie przestrzegać i słuchać komunikatów sędziów zawodów na 

linii Startu i linii METY 

10. W strefie STARTU mogą przebywać jedynie dzieci, które będą startować w dwóch 

najbliższych seriach. 

11. Po przekroczeniu linii mety w biegach kwalifikacyjnych, dzieciom będą wydawane 

medale pamiątkowe. 

12. W biegu finałowym będą brali udział zwycięzcy biegów ORAZ dodatkowo dzieci z 

najlepszymi czasami spoza zwycięzców grup. 

13. Informacja w formie wypisanych numerów startowych o tym kto startuje w serii 

finałowej będzie znajdowała się na tablicy w strefie METY po zakończeniu biegów w 

danej kategorii wiekowej. Zawodnicy, którzy będą startować w biegu finałowym 

muszą pojawić się na linii STARTU o godzinie wskazanej w ogłoszeniu na tablicy. 

14. Nie pojawienie się zawodnika startującego w biegu finałowym o określonej 

godzinie na linii startu powoduje brak możliwości udziału w biegu finałowym. 

Wszystkich rodziców i dzieci prosimy również o przestrzeganie zasad bezpieczeństwa, w 

szczególności nie przebywanie na trasie biegu i dostosowanie się do poleceń wydawanych 

przez obsługę biegu (osoby w znacznikach). 

 


