
REGULAMIN 

Biegaj w Siechnicach – IV Bieg o Puchar Burmistrza 

I.CEL 

I.1.Popularyzacja biegania jako najprostszej formy ruchu wśród mieszkaoców gminy Wrocław 
i okolic,  

I.2.Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, 

I.3.Promocja gminy Siechnice, 

I.4.Promocja ścieżki biegowej miasta Siechnice, Radia Wrocław i Pro-Run  usytuowanej w 
mieście. 

II. ORGANIZATORZY 

Stowarzyszenie Pro-Run Wrocław – www.pro-run.pl 

II.1. Współorganizatorzy 

Gmina Siechnice 

II.2. Patron medialny 

Polskie Radio Wrocław, Maratony24.pl, sportowywroclaw.eu, traseo.pl, dlaStudenta.pl, 
Miasto w Formie 

III. KONTAKT 

Stowarzyszenie Pro-Run Wrocław 

Zapisy internetowe: Jacek Urbanowicz tel. 507 043 081 

Dyrektor Biegu: Jacek Jackowiak tel. 793 444 723 

Kierownik biura zawodów: Grzegorz Pieczarka tel. 695 436 153 

e-mail: zawody@pro-run.pl 

Zapisy internetowe do biegu: na stronie www.pro-run.pl 

IV. TERMIN I MIEJSCE 

IV.1. Bieg odbędzie się  25.05.2013 (sobota) o godz. 15.00  

IV.2. Start i meta do biegu głównego znajduje się przy  Gimnazjum im. Ks. Anny z 
Przemyślidów w Siechnicach. 
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IV.3. Biuro zawodów znajduje się w hali GOSiR obok Gimnazjum. 

V. TRASA BIEGU 

V.1. Dystans 10 km, 

V.2. Dwie pętle o długości 5 km, 

VI.3. Nawierzchnia: asfalt (100%) 

VI.4. Trasa wiedzie ulicami Siechnic 

VI. KLASYFIKACJA 

VI.1.Klasyfikacja generalna kobiet i mężczyzn, 

VI.2. Klasyfikacja mieszkaoców Siechnic, 

VI.3. Klasyfikacja zawodników Pro-Run kobiet i mężczyzn, 

VI.4.Wiekowa: kobiet i mężczyzn. 

                                 • K 20 od 18 do 29 lat 

                                 • K 30 od 30 do 39 lat 

                                 • K 40 od 40 do 49 lat 

                                 • K 50 od  50 do 59 lat 

                                 • K 60 od 60 do 69 lat 

                                 • K 70 powyżej 70 lat 

                                 • M 20 od 18 do 29 lat 

                                 • M 30 od 30 do 39 lat 

                                 • M 40 od 40 do 49 lat 

                                 • M 50 od 50 do 59 lat 

                                 • M 60 od 60 do 69 lat 

                                 • M 70 powyżej 70 lat 

VII. POMIAR CZASU 



VII.1. Elektroniczny pomiar czasu za pomocą zwrotnych chipów w numerze startowym 
zapewnia Stowarzyszenie Pro-Run Wrocław. 

VII.2.Posiadanie numeru startowego wraz z chipem jest warunkiem wystartowania w biegu i 
sklasyfikowania w komunikacie koocowym, 

VII.3.Niewłaściwe zamocowanie chipa/numeru startowego może spowodowad 
niesklasyfikowanie zawodnika. 

VII.4.Chip pomiarowy jest integralna częścią numeru startowego i jako całośd będą zwracane 
przez zawodników po ukooczeniu biegu. 

VII.5. W biegu głównym obowiązuje limit czasowy – 90 min. 

VII.9. Pozostawanie na trasie biegu po upływie wyznaczonego czasu nie gwarantuje 
wykonania pomiaru czasu. 

VIII. NAGRODY I ŚWIADCZENIA DLA ZAWODNIKÓW 

VIII.1. Najlepsi zawodnicy  (kobiety, mężczyźni) w kategorii OPEN otrzymają Puchar 
Burmistrza gminy Siechnice. 

VIII.2. Najlepsze trójki zawodników (kobiety, mężczyźni) w kategorii OPEN otrzymają nagrody 
rzeczowe. 

VIII.3. Informacje o nagrodach dla zwycięzców określone zostaną w osobnym komunikacie na 
stronie biegu www.pro-run.pl. 

VIII.4. Każdy z zawodników otrzyma pamiątkowy medal i pakiet startowy na mecie biegu po 
zwrocie numeru startowego. 

VIII.5. Do dyspozycji zawodników będą szatnie oraz depozyt 

IX. ZGŁOSZENIA DO BIEGU 

IX.1. Zgłoszenia przyjmowane są drogą elektroniczną poprzez formularz zgłoszeniowy do 
dnia 24.05.2013 r. do godz. 24:00 na stronie www.pro-run.pl. 

IX.1. Zawodnicy, którzy zgłoszą się w terminie otrzymają w Biurze Zawodów numer startowy. 
Biuro zawodów czynne od godziny 11:00 do 14:30. 

IX.2.Start w biegu jest bezpłatny 

IX.4.Zgłoszenia w dniu zawodów nie będą przyjmowane, jednak decyzja ta może zostad 
zmieniona przez organizatora. 

IX.6.Każdy uczestnik biegu będzie podpisywał oświadczenie o starcie na własną 
odpowiedzialnośd oraz o braku przeciwwskazao zdrowotnych do uczestniczenia w zawodach. 
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IX.7. W biegu głównym przewidziany jest limit 500 miejsc startowych. 

X. UCZESTNICTWO 

XI.1.W celu weryfikacji każdy zawodnik musi zgłosid się osobiście, lub przedstawid 
upoważnienie od innej osoby.  

XI.2.Do startu dopuszczeni zostaną zawodnicy, którzy w dniu zawodów ukooczyli 18 rok życia 
i zweryfikowali swoje dane w biurze zawodów, 

XI.3.Każdy zawodnik pełnoletni staruje wyłącznie na własną odpowiedzialnośd, co 
potwierdza złożeniem podpisu pod oświadczeniem o zdolności do udziału w biegu. 

XI.4.Każdy zawodnik zgłaszając się do biegu wyraża zgodę na przetwarzanie danych 
osobowych dla celów weryfikacji i umieszczenia w komunikacie koocowym, 

XI.6.Każdy zawodnik ma obowiązek zapoznania się z regulaminem biegu i zobowiązany jest 
do jego przestrzegania, 

XI.7.Uczestnik zawodów wyraża zgodę na publikowanie swojego wizerunku w celach relacji z 
imprezy i jego promocji na wszelkich nośnikach multimedialnych w Internecie, prasie, 
telewizji oraz na nośnikach reklamowych innego typu. 

XI.8.Pobranie numeru startowego i podpis na liście startowej jest równoznaczne z akceptacją 
regulaminu biegu. 

XII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

XII.1. Wyniki biegu dostępne będą dla wszystkich po zakooczeniu imprezy na tablicy ogłoszeo 
oraz na stronach: www.pro-run.pl, 

XII.2. Zawody odbędą się bez względu na warunki atmosferyczne. 

XII.3. Organizatorzy nie odpowiadają za rzeczy zagubione. 

XII.4. Uczestnicy mają obowiązek stosowania się do poleceo Policji, Straży Miejskiej oraz 
osób zabezpieczających trasę biegu, 

XII.5. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora. 
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