Regulamin XVIII Biegu Papieskiego
im. JANA PAWŁA II Karlino 2010
1. Organizator : Urząd Miejski w Karlinie
2. Współorganizator : Wydział Duszpasterski Kurii Biskupiej w Koszalinie
3. Termin : 13 czerwiec 2010 r., niedziela, godz. 16.30.
4. Miejsce : start – Domacyno, przy figurze Matki Boskiej Królowej Świata, meta – Karlino, Stadion Miejski
5. Dystans : 15 km (podłoże asfaltowe)
6. Uczestnicy : w biegu uczestniczyć mogą zawodnicy (-czki) od lat 16 (rocznik 1994), posiadający aktualne
badania lekarskie. Za stan zdrowia odpowiadają : kierownik ekipy, trener lub sam uczestnik, jeśli zgłasza się
indywidualnie, osoby niepełnoletnie-obowiązkowo zgoda rodziców. Dopuszcza się udział osób
niepełnosprawnych oraz poruszających się na wózkach inwalidzkich.

7. Organizacja biegu : bieg odbędzie się zgodnie z przepisami PZLA i bez względu na warunki atmosferyczne.
7.1.

Na miejsce startu zawodnicy zostaną przewiezieni przez organizatora. Odjazd ze stadionu o godz. 15.00.

7.2.

Start odbędzie się w Domacynie przy Figurze Matki Boskiej Królowej Świata, gdzie o godz. 16.30
odbędzie się uroczystość otwarcia imprezy. Start ostry o godz. 17.00.
Meta znajduje się na stadionie miejskim w Karlinie, gdzie odbędzie się także ceremonia wręczenia nagród.

7.3.

7.4.
7.5.
7.6.

Numery startowe są odbierane w recepcji zawodów w Hali Sportowej.
Zawodnicy (-czki) nie posiadający na mecie numeru startowego nie będą klasyfikowani.
Organizatorzy mogą żądać okazania dowodu osobistego, legitymacji szkolnej i zaświadczenia lekarskiego.

7.7.

Korzystanie z punktów żywieniowych tylko w miejscach wyznaczonych przez organizatora.

7.8.

Wszelkie sprawy sporne rozstrzyga Organizator i Sędzia Główny.

8. Nagrody : w klasyfikacji generalnej (kobiety i mężczyźni) premie pieniężne, pomniejszone o podatek
dochodowy, otrzymują : 10 pierwszych mężczyzn, 6 pierwszych kobiet, zwycięzcy otrzymują pucharyzawodnicy nie będą klasyfikowani w kategoriach wiekowych.
Pierwszych trzech zawodników w kategoriach wiekowych otrzymuje nagrody rzeczowe, zwycięzcy otrzymują
puchary.
W kategorii mieszkaniec Miasta i Gminy Karlino nagrodę pieniężna otrzymują trzy pierwsze kobiety i trzech
pierwszych mężczyzn.
Wszystkie osoby, które ukończą bieg, otrzymują medale.

9. Zgłoszenia : w terminie do dnia 10 czerwca 2010 roku dokonać należy zgłoszenia imiennego wg wzoru :
o Nazwisko i imię, rok urodzenia
o Nazwa klubu lub miejscowość
Zgłoszenia należy przesłać pocztą, faksem lub mailem.

10. Finanse : koszty organizacyjne pokrywa Urząd Miasta i Gminy Karlino. Koszty osobowe startujących pokrywa
zgłaszający. Opłata startowa wynosi 10,00 złotych. Z opłaty startowej zwolnione są osoby, które mają 60 lat
i starsze, osoby niepełnosprawne i poruszające się na wózkach inwalidzkich.

11. Kwatery : Organizator może zarezerwować noclegi na koszt zamawiającego. Termin rezerwacji do 10 czerwca
2010r.
12. Biegi towarzyszące dla młodzieży szkolnej (integracyjne) odbędą się wg osobnego regulaminu na terenach przy
stadionie o godzinie 11.00 .
13. Dyrektor biegu Iwona Wysocka-Chudziak
14. Kierownikiem zawodów jest Andrzej Sochacki, zastępcą Franciszek Terech.
15. Sędzia główny biegu – Piotr Kołodziejczyk
16. Sędzia startu – Waldemar Hermanowski
17. Sędzia mety – Tadeusz Hermanowski

18. Biuro zawodów i recepcja czynne dnia 12.06.2010 r. (sobota) od godziny 18.00-20.00 , oraz w dniu zawodów
13.06.2010 r. od godziny 8.00-15.00.

19. Adres organizatorów :
Komitet Organizacyjny Biegu

ul. Kościuszki 30
78-230 Karlino
tel. +48 94 311 60 50
fax +48 94 311 60 50
tel. kom. 606 415 847
e-mail : krystian@karlino.home.pl lub sport@karlino.home.pl

