
Regulamin 7 Festiwal Spełnionych Marzeń
Cel Festiwalu
Propagowanie biegania i nordic walking jako czynnej formy wypoczynku, profilaktyki zdrowotnej,
oraz krzewienie ducha sportu i uczciwego współzawodnictwa. Promocja zdrowego trybu życia i
walki z uzależnieniami.
Promocja miasta Mysłowice i województwa śląskiego
Propagowanie działań twórczych związanych z fotografią, grafiką, malarstwem, poezją i filmem
poprzez organizacje konkursów związanych z Festiwalem
Organizator
Fundacja Sport i Sztuka "Fenix" - www.facebook.com/FundacjaFenix
Pomoc
członkowie Stowarzyszenia Truchtacz Mysłowice
Ochotnicza Straż Pożarna Mysłowice - Dziećkowice, Kosztowy, Janów
Termin
18-tego stycznia 2014 r. godzina 11:00
Biuro Zawodów
Mysłowice ul.Dzierżonia 26 - Gimnazjum nr 5 im. Kardynała St.Wyszyńskiego
czynne od godziny 7:30
Start / Meta
Mysłowice ul. Dzierżonia 26 - Gimnazjum nr 5 im. Kardynała St.Wyszyńskiego
godziny startu: Kros 11:00; Nordic M 11:02, Nordic K 11:03, Dzieci od 10:30
Zaplecze
Osobne Szatnie dla Panów i Pań
Depozyt ( odbiór po okazaniu numerka startowego)
Toalety w szatniach, oraz przy Starcie
Brak Pryszniców w Szatniach
Expo
stoisko Foto, stoisko – Wróżki, stoisko – Promocyjne Fundacji Fenix
stoisko z masażami - Gabinetu Rehabilitacji
Catering
Gorąca herbata na mecie oraz na 8 km Crossu / i woda 
Śląski Żurek, chleb po ukończeniu rywalizacji
Pączki dla uczestników Biegu Młodych
Trasa Bieg
w 80 % ścieżki leśne, 20 % drogi asfaltowe, pofałdowana, pagórkowata
dystans: 15 km pomiar za pomocą GPS Timex różnica +/- 2 %
Trasa Rajd
w 70 % ścieżki leśne, 30 % drogi asfaltowe, pofałdowana, pagórkowata
dystans: 10 km pomiar za pomocą GPS Timex +/- 2%
Oznaczenia
pionowe i poziome co kilometr dla biegu i dla rajdu
strzałki kierunkowe 
Uwaga
W przypadku gołoledzi zaleca się założenie kolców na buty.
Bieg odbędzie się również w przypadku utrudnionych warunków pogodowych. Należy liczyć się ze
śliskimi fragmentami trasy, oblodzonymi lub mocno błotnistymi, a w przypadku dużych opadów
śniegu – nie odśnieżonymi.
Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania lub przeniesienia zawodów w przypadku żałoby
narodowej, warunków atmosferycznych zagrażających życiu lub zdrowiu zawodników. O takiej
ewentualności organizator powiadomi zawodników poprzez SMS-y najwcześniej jak będzie to
możliwe.
Uczestnicy
Festiwal (Bieg i Rajd) jest otwarty zarówno dla biegaczy zrzeszonych w klubach jak i dla
amatorów, którzy wypełnili formularz zgłoszeniowy, uiścili opłatę startową oraz posiadają aktualne
badania lekarskie lub w dniu zawodów podpiszą oświadczenie o braku przeciwwskazań do
uprawiania biegania i że uczestniczą w zawodach na własną odpowiedzialność.
Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne szkody poniesione przez uczestników
jak i spowodowane przez uczestnika osobom trzecim.
Opiekę medyczną w trakcie biegu sprawować będą ratownicy wraz z karetką pogotowia.



W zawodach mogą wziąć udział osoby od 14 roku życia w przypadku Crossu i bez ograniczeń w
przypadku rajdu. Osoby niepełnoletnie bezwzględnie muszą posiadać zgodę rodziców lub
prawnych opiekunów do wzięcia udziału w zawodach. Do wglądu w biurze zawodów.
Zgłoszenia
poprzez stronę internetową : http://formularz.ultimasport.pl/174/index.php
w dniu zawodów od godziny 7:30-10:30
Weryfikacja
W biurze zawodów należy posiadać dowód osobisty i dokument potwierdzający dokonanie opłaty
startowej
Wydawanie numerków zostaje zakończone na 15 minut przed rozpoczęciem zawodów
Opłata
Pobiera się opłatę startową w wysokości:
20 zł do dnia 3.3.2013 ( liczy się data wpływu ) PROMOCJA
40 zł do dnia 15.1.2014 ( liczy się data wpływu) STANDARD
60 zł po 15.01.2014 i w biurze zawodów
30 zł dla Wiernych Zawodników ( ukończyli 6 Biegów), dla zawodników Stowarzyszenia Truchtacz
Mysłowice (zrzeszeni przez min. 3 miesiące) SPECJALNA
Z opłaty startowej zwolnieni są zawodnicy i zawodniczki, którzy ukończyli 70 lat i zgłoszą swoje
uczestnictwo przez internet do dnia 15.1.2014
Wpłata
Opis: 7 Festiwal Nazwisko, Imię, Miasto, dystans
Nr konta: PKO BP 35 1020 2528 0000 0202 0334 9032
Fundacja Sport i Sztuka "FENIX" ul.Lenartowicza 82/10; 41-219 Sosnowiec
Klasyfikacja
Drużynowa - ( ilość uczestników zsumowanych w Rajdzie i w Biegu)
Open - Kobiet i Mężczyzn - w Rajdzie i w Biegu ( 3 miejsca )
Małżeństw - w Rajdzie i w Biegu - (5 miejsc)*
Wiekowa - Kobiet i Mężczyzn - w Rajdzie i w Biegu ( 3 miejsca)**
Klasyfikacja Wiekowa Bieg 15 km
Elita K ( zawodnicy urodzeni do roku 1985 włącznie) (max 29 lat)
Senior K ( do roku 1975 włącznie ) ( max 39 lat)
Masters K ( do roku 1965 włącznie ) (max 49 lat)
Weterani K ( od roku 1964 włącznie ) ( open)
Elita M ( zawodnicy urodzeni do roku 1985 włącznie) (max 29 lat)
Senior M ( do roku 1975 włącznie ) ( max 39 lat)
Masters M ( do roku 1965 włącznie ) (max 49 lat)
Weterani M ( do roku 1955 włącznie ) ( max 59 lat)
Weterani+ M ( od roku 1954 włącznie ) ( Open)
Klasyfikacja Wiekowa Rajdu Nordic Walking
Elita K ( do roku 1975 włącznie ) ( max 39 lat)
Senior K ( do roku 1965 włącznie ) ( max 49 lat)
Master K (od roku 1964 włącznie) ( Open)
Senior M ( do roku 1965 włącznie ) ( max 49 lat)
Master M (do roku 1955 włącznie) ( max 59 lat)
Weteran M ( od 1954 włącznie) (open)
* bez względu na konfigurację: Bieg-Bieg, Bieg-Rajd, Rajd-Rajd ( liczy się wspólny czas ukończenia jednak jako czasy
priorytetowe bierzemy czasy biegu)
**W przypadku klasyfikacji wiekowych weryfikacja danej kategorii następuje 10 stycznia 2014 roku, jeżeli w danej
grupie wiekowej nie będzie m in. 5 zawodników lub zawodniczek nagrodzony/a zostanie TYLKO Zwycięzca danej
kategorii, dotyczy to zarówno biegu jak i rajdu nordic walking
Nagrody
Klasyfikacja Drużynowa: Puchar + Dyplom
Klasyfikacja Małżeńska: Puchar + Dyplom
Klasyfikacja Open: Nagroda + Puchar + Dyplom
Klasyfikacja wiekowa:
I miejsca: Nagroda + Puchar + Dyplom
II - III miejsce: Nagroda + Dyplom
Zawodnicy którzy ukończą bieg/rajd otrzymają:
Medal ( 400 osób) – w przypadku większej liczby uczestników medale zostaną domówione i przekazane***



Dyplom do pobrania ze strony pomiaru czasu
Możliwość skorzystania z masażu
Możliwość skorzystania z usług Wróżki
Nagrodzenie zawodnicy w klasyfikacji Open nie biorą udziału w klasyfikacji wiekowej. 
O klasyfikacji wiekowej decyduje rok urodzenia.
Losowanie / Konkurs
Losowanie głównych nagród odbędzie się po zakończeniu dekoracji
Klasyczne losowanie nagród zostanie zastąpione konkursem w którym nagrody otrzymają zawodnicy/zawodniczki, 
którzy zajmą wielokrotność zajętego miejsca ( jakie to będzie miejsce Organizator zachowa w tajemnicy – zależne 
będzie od ilości zawodników i ilości nagród ) - np. 18/36/ 54 / 72 itd. 
Pakiet Startowy
Numer Startowy dla pierwszych 100 osób nr imienny
0,5 l wody, baton regeneracyjny
Bon na gorący posiłek
Koszulka Okolicznościowa dla pierwszych 300 osób
Materiały reklamowe
Postanowienia Końcowe
Uczestnicy biegu zobowiązani są do zachowania szczególnej ostrożności i bezwzględnego
podporządkowania się zaleceniom kierujących ruchem podczas poruszania się po odcinkach trasy
wchodzących w bezpośredni kontakt z ruchem samochodowym.
Wszelkie protesty i uwagi dotyczące klasyfikacji, należy składać w formie pisemnej w dniu
zawodów najpóźniej półgodziny po zakończeniu zawodów - przed rozpoczęciem dekoracji
zwycięzców
Zakończenie Zawodów połączonych z dekoracją zwycięzców i losowaniem nagród przewidziane
jest na godzinę ok. 14:00 ( w miarę możliwości jak najwcześniej)
W razie spraw spornych Organizator decyduje o sposobie i czasie ich rozwiązania
Kontakt
www.fsis.pl
www.facebook.com/FundacjaFenix
katan@fsis.pl
605 784 673 ( między godziną 10:00 – 18:00)


