REGULAMIN !!!
„III BIEG ULICZNY SREBRNA 10”
IM.K.CHECHELSKIEGO
OLKUSZ 15 września 2018
10km - Bieg Główny
około 5km- Bieg rekreacyjny
1. ORGANIZATOR : KS OLKUSZ,UMiG OLKUSZ,MOSiR OLKUSZ
DYREKTOR BIEGU: Joanna Szczepanek
tel. kom. 733 300 305

e-mail: 3srebrna10@gmail.com

2. TERMIN i MIEJSCE: Bieg odbędzie się 15.09.2018 w Olkuszu.
* Start biegu na 10km (2 pętle po 5 km) i 5km nastąpi o godz. 16.00 – Rynek OLKUSZ
Pomiar czasu elektroniczny www.pomiar-czasu.pl
* Trasa jest oznakowana co 1 km,
*Zawodników obowiązuje limit czasu 1 godz. 20minut. Zawodnicy którzy nie ukończą biegu
zobowiązani są do opuszczenia trasy, i zdjęcia numeru..
3. PROGRAM IMPREZY:
12:00- 15:00 Biuro zawodów weryfikacja, odbiór numerów startowych
14:00 Biegi Memoriałowe dla dzieci i młodzieży
15:00 Sztafeta Firm
16.00 Bieg Główny 10 km ,Bieg Rekreacyjny 5 km
18:00-19:00. Zakończenie imprezy, dekoracja RYNEK OLKUSZ

4. ZASADY UCZESTNICTWA:
*W biegu głównym może brać udział osoba ,która ukończyła 16 lat.

Osoby niepełnoletnie mogą brać udział w imprezie tylko za pisemną zgodą prawnego
opiekuna.
* Limit uczestników biegu głównego wynosi 300 osób, organizator zastrzega sobie prawo
wcześniejszego zamknięcia zapisów w przypadku wypełnienia limitu zgłoszeń.
* Limit uczestników biegu rekreacyjnego wynosi 50 osób
*Warunkiem dopuszczenia zawodnika do biegu będzie własnoręczne podpisanie
zaświadczenia o braku przeciwwskazań zdrowotnych do uczestnictwa w biegu, oraz okazanie
dokumentu tożsamości celem weryfikacji danych osobowych.
*Uczestnicy startują w biegu na własną odpowiedzialność.
* Pobranie numeru startowego oznacza że zawodnik zapoznał się z regulaminem akceptuje
go i zobowiązuje się do jego przestrzegania.
* W ramach opłaty startowej każdy uczestnik biegu otrzymuje:
- numer startowy z nazwiskiem ( zgłoszeni w terminie), agrafki
- elektroniczny pomiar czasu
- SMS z wynikiem na komórkę
- pamiątkową koszulkę
- ciepły posiłek po biegu
- pamiątkowy medal na mecie
- napoje na trasie i mecie
-opiekę medyczną w trakcie trwania imprezy

5. ZGŁOSZENIA
*Zgłoszenia on-line będą przyjmowane przez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronach
internetowych:
www.maratonypolskie.pl
www.pomiar-czasu.pl/zapisy/portal
do dnia 09.09.2018 oraz osobiście w dniu zawodów w przypadku wolnego limitu zgłoszeń.
Za zgłoszenie udziału w zawodach rozumie się internetową rejestrację oraz wniesienie opłaty
startowej.

6. OPŁATA STARTOWA

Oplata startowa w biegu na 10km oraz w biegu na 5km wynosi :
45 zł do 31.07.2018
50 zł do 9.09.2018
po terminie i w dniu zawodów opłata startowa wynosi 100zł
Opłata startowa płatna na konto:
Klub Sportowy Olkusz w Olkuszu
ul. 29-go listopada 12
BGŻ : 85 1600 1462 0008 4743 4184 0038

(w tytule należy wpisać imię i nazwisko, rocznik oraz miejscowość.)
Wpisanie na listę startową nastąpi po zaksięgowaniu opłaty startowej na koncie Organizatora.
W przypadku rezygnacji z uczestnictwa opłata startowa nie podlega zwrotowi, nie ma
możliwości przeniesienia jej na inną osobę.

7. KLASYFIKACJE (BIEG GŁÓWNY 10km)
*Generalna Mężczyzn i Kobiet
*Kategorie wiekowe:
Mężczyźni

Kobiety

M-16

16-19 lat

K-16

16-29 lat

M-20

20-29 lat

K-30

30-39 lat

M-30

30-39 lat

K-40

40-49 lat

M-40

40-49 lat

K-50

50 lat i więcej

M-50

50-59lat

M-60

60lat i więcej

*osoby które zajmą miejsce 1-3 w kat OPEN nie są brane pod uwagę w kategoriach
wiekowych.
* Kategoria Mundurowa K i M weryfikacja w biurze zawodów

BIEG REKREACYJNY 5km
kat OPEN K+M bez podziału na kategorie wiekowe

8. NAGRODY

NAGRODA GŁÓWNA
* KONKURS WŚRÓD UCZESTNIKÓW BIEGU NA 10km i 5km

BIEG GŁÓWNY 10km
*W klasyfikacji Generalnej Mężczyzn i Kobiet
I miegsce puchar + nagroda
II miejsce puchar +nagroda
III miejsce puchar +nagroda

*W kategoriach wiekowych
I miejsce- puchar
II miejsce puchar
III miejsce puchar
*W kategoriach mundurowych
I-III miejsce Puchar

BIEG REKREACYJNY 5km
I-III miejsca Mężczyźni- Puchar
I-III miejsca Kobiety- Puchar

9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
*Wszystkich uczestników biegu obowiązuje niniejszy regulamin
* Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swych danych osobowych dla potrzeb biegu i
rozpowszechnianie swojego wizerunku na materiałach filmowych i fotograficznych z biegu.

* Bieg odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.
* Zaleca się posiadanie aktualnych badań lekarskich
*Uczestnicy biegu będą mogli skorzystać z szatni, i depozytu
•

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione bez opieki w
trakcie Imprezy.

10
Organizator jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej wobec Uczestników
Biegu – polisa do wglądu będzie dostępna w Biurze Zawodów.
•

Uczestnik startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność i ponosi związane z tym
ryzyko. Wszyscy Uczestnicy przyjmują do wiadomości, że udział w Biegu wiąże się z
wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami,
możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci).

*Wydawanie rzeczy z depozytu za okazaniem numeru startowego. Zgubienie numeru
startowego zwalnia Organizatora z odpowiedzialności za pobranie depozytu przez inną osobę.
•

Wyniki i zdjęcia z biegu zostaną opublikowane na stronie internetowej wydarzenie na
fb https://www.facebook.com/events/347500715760730/

•

oraz na stronie www. maratonypolskie.pl

•
*Interpretacja regulaminu należy do Organizatora .

Dyrektor Biegu
Joanna Szczepanek

