REGULAM IN
BIEGU ULICZNEGO
„TOLERANCJA NA SPORTOWO”
I.

CEL:
Ř Propagowanie biegania jako uniwersalnego sposobu na podtrzymanie sprawności
fizycznej, wydłużenia młodości i dbałości o zdrowie;
Ř Popularyzacja biegów masowych;
Ř Promocja Powiatu Oświęcimskiego;
Ř Promocja Life Festivalu.

II.

ORGANIZATORZY I PATRONI BIEGU:
Ř Fundacja PeaceFestival.
Ř Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu.
Ř Oświęcimski Klub Biegacza „Zadyszka”.

III.

TERMIN I MIEJSCE BIEGU:
Ř Bieg odbędzie się w dniu 29 czerwca 2013 r. w Oświęcimiu na dystansie 5km, bez
względu na warunki atmosferyczne;
Ř Biuro zawodów, szatnie, prysznice i depozyt - Hala Sportowa Powiatowego Zespołu
Numer 2 Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego i Technicznych
w Oświęcimiu, ul. Bema 8.
Ř Trasa biegu prowadzić będzie przez Osiedle Chemików ulicami Bema, Olszewskiego,
Szustera, Tysiąclecia, Słowackiego, Olszewskiego, Bema;
Ř Nawierzchnia asfaltowa 100% - zamknięta dla ruchu kołowego,.
Ř Start – godz. 11:00 sprzed Hali sportowej Powiatowego Zespołu Numer 2 Szkół
Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego i Technicznych w Oświęcimiu.
Ř Meta – jw.
Ř Limit czasu wynosi 45 minut.

IV.

UCZESTNICTWO:
Organizator ustalił limit startujących zawodników na poziomie 500 osób;
Do biegu zostaną dopuszczeni zawodnicy, którzy:
Ř Przedstawią aktualne badania lekarskie zezwalające na udział w biegu lub złożą pisemne
oświadczenie o starcie na własną odpowiedzialność (dla młodzieży do lat 18
oświadczenia podpisują rodzice, lub opiekunowie prawni);
Ř Osiągną w 2013r. 16 rok życia (decyduje data urodzin wg. roku kalendarzowego);
Ř Uiszczą opłatę startową;
Ř Zwolnieni z opłaty są goście zaproszeni przez Dyrektora Biegu.

V.

ZGŁOSZENIA:
Ř Zgłoszenie zawodnika uważa się za skuteczne wyłącznie w przypadku dokonania
opłaty startowej, imienna lista dostępna będzie na stronie organizatora;
Ř Zapisy do biegu adres www.datasport, www.zadyszka.org.pl; www.lifefestival.pl
Ř Przyjmowanie zapisów drogą elektroniczną zostanie zakończone w dniu 25.06.2013r. lub
po wyczerpaniu limitu startujących;
Ř Opłata startowa:
- do dnia 25.06. 2013 r. wynosi: 20 zł;
- po tym terminie lub w biurze zawodów 30 zł;
Ř Czas pracy biura zawodów: od 09:00 do 10:30.
VI.
INFORMACJE:
Ř www.zadyszka.org.pl , www.lifefestival.pl
………………………..

VII.

KLASYFIKACJE:
Ř OPEN – mężczyzn miejsca 1-3;
Ř OPEN – kobiet miejsca 1-3.

KATEGORIE WIEKOWE DLA KOBIET (K) I MĘŻCZYZN (M)
· K-16,
· K-20,
· K-30,
· K-40,
· K-50,
· K-60,
· K-70,

M-16 - (16-19 lat)
M-20 - (20-29 lat)
M-30 - (30-39 lat)
M-40 - (40-49 lat)
M-50 - (50-59 lat)
M-60 - (60-69 lat)
M-70 - (70 lat i powyżej)

VIII.

NAGRODY
Ř Klasyfikacja generalna kobiet i mężczyzn:
1 miejsce – 1000 zł
2 miejsce – 800 zł
3 miejsce – 500 zł
Ř Kategorie wiekowe kobiet i mężczyzn:
miejsca 1 – 3 – nagrody okolicznościowe oraz bilety na koncert STINGA.
Ř Zawodnicy sklasyfikowani w kategorii generalnej 1 -3 (mężczyźni) i 1-3 (kobiety), nie
będą nagradzani w kategoriach wiekowych;
Ř Klasyfikacja w danej kategorii wiekowej będzie prowadzona wyłącznie w przypadku
zgłoszenia się min. 3 zawodniczek/zawodników w danym przedziale wiekowym.
Przy mniejszej liczbie zostaną oni sklasyfikowani w niższej kategorii wiekowej.

IX.

FINANSOWANIE:
Ř Wysokość opłaty startowej w biegu do dnia 25.06.2013 r. - 20 zł, po tym terminie 30 zł;
Ř Koszty dojazdu, noclegu i wyżywienia uczestnicy pokrywają we własnym zakresie;
Ř Wniesiona opłata startowa nie podlega zwrotowi.;
Ř Nie ma możliwości przekazania numeru startowego innej osobie.

X.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
Ř Organizator zwraca się z prośbą do uczestników o nie korzystanie w czasie biegu
ze słuchawek;
Ř Organizator zapewnia opiekę medyczną podczas imprezy;
Ř Depozyt, szatnie i prysznice będą dostępne na Hali Sportowej Powiatowego Zespołu
Numer 2. Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego i Technicznych
w Oświęcimiu ul. Bema 8.;
Ř Numer startowy musi być umieszczony na przedzie koszulki;
Ř Zabrania się zawodnikom którzy zakończyli rywalizację ponownego wbiegania na trasę
biegu i przebiegania przez metę;
Ř Organizator zastrzega sobie prawo dokonania zmian oraz ostatecznej interpretacji
regulaminu.
Uczestnicy biegu otrzymują:
- medal pamiątkowy za ukończenie biegu dla 500 zawodników na mecie biegu;
- numer startowy z chipem;
- worek na depozyt;
- agrafki;
- wodę na mecie;
- ubezpieczenie od NNW.

Dyrektor Biegu

