
Regulamin 9. Biegu Śladem Konia 
2 okrąŜenia toru (4.300 metrów) 

Niedziela 29 czerwca 2008 r. o godzinie 14.55 
            Bomba w górę po 5. gonitwie o Nagrodę Prezydenta Wrocławia 
                             
 
 
 
CELE:  
� Popularyzacja i upowszechnianie biegania w bliskości z przyrodą jako najprostszej formy aktywności ruchowej w 

ramach akcji „Biegiem przez Wrocław 2008”, 
� Nawiązanie do tradycji rozgrywania biegów przełajowych na torach wyścigów konnych, włącznie ze srebrnym medalem 

MŚ zdobytym 30 lat temu na takim torze przez największego polskiego biegacza Bronisława Malinowskiego oraz 
mistrzostwami świata na Państwowym Torze Wyścigów Konnych  SłuŜewiec w 1983 roku. 

I. Organizatorem jest Wrocławski Klub Biegacza PIAST przy współpracy Wrocławskiego Toru Wyścigów Konnych PARTYNICE.  
I.TERMIN I MIEJSCE: 

1. Bieg odbędzie się w niedzielę 29 czerwca 2008 roku na terenie WTWK Partynice we Wrocławiu (wylot 
na autostradę A-4) przy ul. Zwycięskiej jako impreza towarzysząca Dniowi Wyścigów WTWK i zostanie 
rozegrana po 5. gonitwie o Nagrodę Prezydenta Miasta Wrocławia, która ruszy o 14.40. 
2. START i META: Wysokość bomby startowej wyścigów konnych, po lewej stronie od trybun. 
Sygnał startu - strzał prezydenta Wrocławia Rafała Dutkiewicza o godzinie 14.55 + bomba w górę 
TRASA: Po trawiastym torze wyścigowym – dwa okrąŜenia po 2.150 metrów czyli 4,3 km. 
3. Trasa biegu jest zamknięta dla ruchu konnego, ale pierwsze konie przygotowujące się do 6. gonitwy pojawią się ok. 15.23 

– do tej pory biegaczki i biegacze muszą opuścić tor.  Dlatego kto nie pokona trasy pierwszego okrąŜenia w 
czasie poniŜej 13 minut będzie musiał zakończyć bieg i będzie sklasyfikowany na kolejnej pozycji 
w swojej kategorii z adnotacją straty jednego okrąŜenia!!! 
Biuro zawodów na starej trybunie WTWK. Tam teŜ moŜna pozostawić rzeczy (toalety na dole od strony padoku). 
II. UCZESTNICTWO: Uczestnikiem biegu moŜe być kaŜdy miłośnik biegania urodzony w 1994 roku i wcześniej. 
Wymagane są badania lekarskie potwierdzające zdolność do udziału w biegu lub w przypadku ich braku złoŜenie podpisu pod oświadczeniem o 
zdolności do udziału w zawodach. Osoby niepełnoletnie biorą udział pod warunkiem złoŜenia  podpisu na karcie przez ich ustawowego opiekuna 
(podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 12.09.2001 Dz. U. Nr 101 Poz. 1095). 
Wszyscy zawodnicy otrzymają numery startowe, które mają obowiązek umieścić w czasie biegu na koszulkach z przodu. Zawodnicy 
nieposiadający numerów startowych nie będą klasyfikowani. Przyjęcie numeru oznacza akceptację tego regulaminu. 
III. ZGŁOSZENIA: W biurze zawodów na starej krytej trybunie od godziny 13.30 w dniu imprezy. 
IV. KLASYFIKACJE I NAGRODY - wręczenie pucharów przed trybuną po 6. gonitwie, która rozpocznie się o 15.25 (losowanie 
nagród przed trybuną WTWK Partynice po tej ceremonii). 
Zawodnicy będą rywalizowali w klasyfikacji generalnej męŜczyzn i kobiet (uhonorowanie nagrodami od gospodarza WTWK Partynice oraz 
dyrektora biegu zwycięzców wśród kobiet i męŜczyzn) oraz w kategoriach (wiekowych, gdzie  pucharami nagrodzone zostaną pierwsze trójki): 
����       M i K 14 – męŜczyźni i kobiety od 14 lat, ur. w latach  1987-1994, 
����       M i K 20 - męŜczyźni i kobiety od 20 do 29 lat, ur. 1979 – 1988, 
����       M i K 30 - męŜczyźni i kobiety od 30 do 39 lat, ur. 1969 – 1978, 
����       M i K 40 – męŜczyźni i kobiety od 40 do 49 lat ur. 1957 – 1966, 
����       M 50 – męŜczyźni od 50 do 59 lat ur. 1949 – 1958, 
����       K 50 – kobiety od 50 lat,  ur.  w 1958 roku i wcześniej, 
����       M 60 – męŜczyźni  od 60 do 69 lat ur. 1938 - 1947, 
����       M 70 - męŜczyźni powyŜej 70 roku Ŝycia ur. w roku 1938 oraz starsi. 
2. Wśród biegaczek i biegaczy, którzy ukończą bieg zostanie rozlosowanych zostanie 30 nagród ufundowanych przez WKB PIAST. 
3. KaŜdy uczestnik biegu otrzyma na mecie egzemplarz pierwszego numeru nowego miesięcznika „RUNNER’S WORLD” i dyplom. 
V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
1. Pierwszą pomoc medyczną zapewnia gospodarz - Wrocławski Tor Wyścigów Konnych PARTYNICE . 
2. Bieg odbędzie się bez względu na pogodę. Uczestników obowiązuje estetyczny ubiór. 
3. Sprawy sporne rozstrzyga dyrektor biegu. 
4. Zgłoszenie się oznacza akceptację regulaminu, a jego Interpretacja naleŜy do dyrektora 9. Biegu Śladem Konia 

 
Dyrektor 9. Biegu Śladem Konia 
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