
I Grand Prix Parków Wrocławskich   

3 Bieg cyklu    

 
Sobota, 18 maja 2013 

 

Centrum Kultury Zamek - Leśnica 

  

 

 
1. CEL IMPREZY: 

 popularyzacja biegów masowych, jako najprostszej formy rekreacji; 

 promowanie zdrowego stylu życia; 

 krzewienie aktywności ruchowej osób w każdym wieku i o różnym poziomie sprawności; 

 integracja środowiska biegowego; 

 rozbudzanie potrzeby systematycznego ćwiczenia u osób nieaktywnych ze wszystkich środowisk, 

grup wiekowych i zawodowych. 

 

2. ORGANIZATOR:  Fundacja WROACTIV we Wrocławiu 

WSPÓŁORGANIZATOR:   Centrum Kultury Zamek 

 

3. TERMIN I MIEJSCE: 

 18 maja 2013  

 start: godz. 10:00,  Plac Świętojański 1  

 meta: Plac Świętojański 1  

 

 

4. DYSTANS: ok. 6,5 km  

5. PROFIL TRASY: ścieżki parkowe  (3 pętle) . 

 

6. ZGŁOSZENIA I OPŁATY: 

 elektroniczne do biegu poprzez formularz  zgłoszeniowy znajdujący się na stronie internetowej: 

www.wroactiv.pl  do dnia 16 maja 2013 lub osobiście w dniu zawodów.  

Uczestnicy biegu  uiszczają opłatę na konto: Fundacja WROACTIV  

97 2490 0005 0000 4530 1549 0594    
(wg wzoru: nazwisko, imię, 3 bieg cyklu). 

- 15 zł 

- 10 zł  - zawodnicy WKB Piast Wrocław (przy zapisie obowiązuje umieszczenie nazwy Klubu)  

 

W dniu zawodów opłata startowa dla wszystkich zawodników wynosi 30 zł. 

Wpisanie na listę startową nastąpi po zaksięgowaniu uiszczonej przelewem opłaty startowej na 

koncie organizatora.  

W przypadku rezygnacji z uczestnictwa opłata startowa nie podlega zwrotowi, nie ma możliwości 

przeniesienia jej na inną osobę. 

Istnieje możliwość wniesienia opłaty grupowej. W tytule przelewu należy wpisać dane wszystkich 

zgłoszonych osób.  

7. KLASYFIKACJA :  

 w kategoriach wiekowych  

MĘŻCZYŹNI KOBIETY 

M-16 16-19 lat K-16 16-19 lat 

M-20 20-29 lat K-20 20-29 lat 

M-30 30-39 lat K-30 30-39 lat 

http://www.wroactiv.pl/


M-40 40-49 lat K-40 40-49 lat 

M-50 50-59 lat K-50 50-59 lat 

M-60 60-69 lat K-60 60 lat i więcej 

M-70 70 lat i więcej   

8. UCZESTNICTWO: 

 w biegu  prawo startu mają zawodnicy, którzy ukończyli 16 lat (rok ur. 1997), 

 osoby niepełnoletnie mogą startować w biegu za zgodą opiekuna prawnego podpisaną w Biurze  

Zawodów, 

 warunkiem dopuszczenia zawodnika do biegu będzie własnoręczne podpisanie zaświadczenia do 

braku przeciwwskazań do uczestnictwa w biegu i okazanie dokumentu tożsamości celem 

weryfikacji danych, 

 zawodnicy startują w biegu na własną odpowiedzialność. 

 

9. NAGRODY: 

 pamiątkowe upominki dla 3 najlepszych w kategoriach wiekowych.  

 

10.  POSTANOWIENIA ORGANIZACYJNE: 

 elektroniczny pomiar czasu,  

 biuro zawodów znajduje się  przy Placu Świętojańskim 1,   

 szatnie oraz depozyt znajdują się  przy Placu Świętojańskim 1,    

 weryfikacji zawodników  w dniu 18 maja 2013  (sobota) w godz. 8.00 – 9.45, 

 na mecie każdy zawodnik otrzyma wodę,  

 zawodnicy, którzy nie ukończą biegu zobowiązani są do opuszczenia trasy oraz zdjęcia numeru, 

 uczestnicy przyjeżdżają na własny koszt,  

 organizator nie ubezpiecza zawodników indywidualnie, 

 organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione bez opieki, 

 ostateczna interpretacja Regulaminu należy do organizatora, 

 pisemne protesty przyjmuje Biuro Zawodów w ciągu godziny od zamknięcia mety przy 

jednoczesnym uiszczeniu kaucji w wysokości 100zł. Protesty rozstrzyga Dyrektor Biegu – 

decyzje Dyrektora są nieodwołalne. W przypadku bezzasadności wniesionego protestu kaucja 

przepada, 

 ogłoszenie wyników i dekoracja odbędzie się o godz. 11.15.  

 

 

      Dyrektor biegu 

 

Danuta Pilarz-Małkiewicz 

 

Wrocław, 2013                          


