X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

– ostateczne interpretacje Regulaminu należą do organizatorów
– nie przewidujemy udziału osób niepełnosprawnych poruszających się na
wózkach
– odbiór numeru startowego jest równoznaczny z akceptacją Regulaminu|
biegu
– zawodnik ponosi pełną odpowiedzialność za własne działania i zachowanie
stosowne do przepisów ruchu drogowego oraz kodeksu cywilnego
– w czasie biegu należy zachować szczególną ostrożność i przestrzegać
zasad prawa ruchu drogowego, bieg odbywa się przy ruchu
ograniczonym
– imprezy towarzyszące: biegi dzieci i młodzieży, Bieg Nordic walking
festyn rekreacyjny, m.in. gastronomia.
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„ Oby sport promował radość życia,
odpowiedzialność, zdolność
do poświęceń i szacunek
dla każdego człowieka.”
Jan Paweł II

REGULAMIN
XXIX KRAPKOWICKIEGO
BIEGU ULICZNEGO
NA DYSTANSIE 10 km

1 maja 2011 r.  godz. 11.00

XXIX
KRAPKOWICKI
BIEG ULICZNY
I. CEL

– popularyzacja masowych biegów jako zdrowy styl życia,
– wdrażanie dzieci i młodzieży do aktywnego uprawiania sportu,
– bieg uliczny na dystansie 10 km.

II. ORGANIZATOR

– Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach,
– Starostwo Powiatowe w Krapkowicach.

III. TERMIN I MIEJSCE

– 1.05.2011 r., Krapkowice,
– start i meta – ul. Kilińskiego, obok hali widowiskowo-sportowej,
– godz. 9.00 - biegi dzieci i młodzieży,
– godz. 11.00 - bieg główny.

IV. TRASA BIEGU

Dystans 10 km o nawierzchni asfaltowej ulicami centrum miasta Krapkowice.
Bieg posiada atest PZLA.

V. UCZESTNICTWO

 o startu dopuszczeni zostaną zawodnicy, którzy do dnia 1 maja ukończyli
D
16ty rok życia i posiadają aktualne badania lekarskie.

VI. ZGŁOSZENIA

Drogą elektroniczną po wypełnieniu formularza na stronie internetowej
www.maratonypolskie.pl lub www.krapkowice.pl

Zgłoszenia w biurze zawodów:
		Krapkowice, Hala widowiskowo–sportowa, ul. Kilińskiego 3a
		w dniach: 26-30.04.2011r. w godz. 9.00–19.00
				
1.05.2011r., w godz. 7.00–10.30.
Wszelkie informacje:
tel. 77/ 44 66 822, fax 77/ 44 66 888, tel. kom. 501 482 264
Info: www.maratonypolskie.pl, www.krapkowice.pl, e-mail: sport@krapkowice.pl

VII. KLASYFIKACJA

– generalna kobiet i mężczyzn
– kategorie wiekowe:
Mężczyźni:

Kobiety:

I kategoria

do 29 lat

I kategoria

do 29 lat

II kategoria

30-39 lat

II kategoria

30-39 lat

III kategoria

40-49 lat

III kategoria

40-49 lat

IV kategoria

50-59 lat

IV kategoria

50-59 lat

V kategoria

60-69 lat

V kategoria

60-69 lat

VI kategoria

powyżej 70 lat

VI kategoria

powyżej 70 lat

– kategoria sprawni inaczej
– kategoria mieszkańców Gminy Krapkowice K, M
– kategoria reprezentantów Powiatu Krapkowickiego K, M
– kategoria reprezentantów Opolszczyzny K, M

  VIII. NAGRODY

– klasyfikacje generalne nagrody pieniężne za miejsca: M I-III, K I-III
– w kategoriach wiekowych nagrody rzeczowe za miejsca I-III
– uczestnicy, którzy ukończą bieg otrzymują:
medal pamiątkowy, dyplom, komunikat, koszulkę okolicznościową
UWAGA:
W przypadku większej liczby uczestników niż przewidziana,
brakujące medale zostaną przesłane na koszt organizatora.

IX. SPRAWY FINANSOWE

– koszty organizacyjne ponoszą organizatorzy
– koszty osobowe uczestnicy lub jednostki delegujące
– opłata startowa do 30.04.2011r. wynosi 20zł, kwotę opłaty startowej
należy wpłaćić na konto:
93 8884 0004 2001 0000 7777 0001 z dopiskiem „bieg”
(dowód wpłaty należy przedstawić w dniu biegu)
– wpłaty można dokonać również w biurze zawodów w dniach od 26-30.04.2011
w godz. od 9.00 do 19.00.
– opłata startowa w dniu biegu tj. 1.05.2011 r wynosi 35zł.
– z opłaty startowej zwolnione są osoby niepełnosprawne oraz osoby powżej 70
roku życia.

