
1. CEL

1.1. Popularyzacja biegania jako najprostszej formy ruchu w ród mieszka ców gminy Wroc aw i
okolic,
1.2. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu,
1.3. Promocja rekreacyjnych walorów gminy Wroc aw,
1.4. Promocja zdrowego stylu ycia

2. ORGANIZATOR
Stowarzyszenie Pro-Run Wroc aw – www.pro-run.pl.

3. SPONSOR GENERALNY
IT kontrakt – www.itkontrakt.pl

4. UCZESTNICY
Uczestnikiem biegu IT mo e by  ka da pe noletnia osoba zwi zana zawodowo z bran
informatyczn  oraz studenci kierunków informatycznych. Weryfikacja bran y / specjalizacji / kierunku
studiów, nast pi podczas procesu rejestracji na zasadzie dobrowolnego o wiadczenia zg aszaj cego.

5. TERMIN I MIEJSCE

 data: 07.06.2014 (sobota), godzina 11:00
 Start i meta do biegu g ównego znajduje si  na terenie Parku Grabiszy skiego od strony ul.

Rac awickiej,
 biuro zawodów czynne od godziny 8:00 na starcie biegu.

6. TRASA BIEGU

 Dystans: 10 km, 2 x p tla
 Trasa biegowa na terenie Parku Grabiszy skiego to 5000 metrów szutrowego pod a,

idealnie nadaj cego si  do biegania zarówno rekreacyjnego, jak i profesjonalnego. Wysokie
drzewa zapewniaj  ochron  przed wiatrem i s cem sprawiaj c, e bieg staje si  lekki i
przyjemny, a dobre oznakowanie terenu sprzyja mierzeniu tempa biegu i dobrej orientacji.

 Nawierzchnia: szuter, le ne cie ki (99%)
 Trasa wiedzie wzd cie ki biegowej,
 W biegu g ównym obowi zuje limit czasowy: 10 km 80 min.
 Pozostawanie na trasie biegu po up ywie wyznaczonego czasu nie gwarantuje wykonania

pomiaru czasu.

7. KLASYFIKACJA

7.1 Klasyfikacja Open

7.1. Klasyfikacja pracowników bran y IT.

7.2. Klasyfikacja studentów kierunków IT.
7.3. Klasyfikacja w kategoriach wiekowych:

http://www.pro-run.pl.
http://www.itkontrakt.pl


 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 powy ej 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 powy ej 70 lat

8. POMIAR CZASU
8.1. W biegu "Bieg IT" b dzie wykonywany elektroniczny pomiar czasu.
8.2. Posiadanie numeru startowego wraz z chipem jest warunkiem wystartowania w biegu i
sklasyfikowania w komunikacie ko cowym.
8.3. Niew ciwe zamocowanie chipa/numeru startowego mo e spowodowa  niesklasyfikowanie
zawodnika.

9. NAGRODY I WIADCZENIA DLA ZAWODNIKÓW
9.1. Nagradzane b  kategorie: Open, pracownicy bran y IT, studenci kierunków IT. Miejsca 1-3
K+M, puchary/nagrody.
9.2. Wszyscy uczestnicy biegu otrzymaj  pami tkowy medal.
9.3. Dla wszystkich uczestników przewidziany jest posi ek regeneracyjny.
9.4. Dla zawodników b dzie przygotowany depozyt.
9.5. Dla zawodników b dzie przygotowany jeden punkt od wie ania/od ywiania (p tla 3,333 m).
9.6. Organizatorzy zapewniaj  na biegu zabezpieczenie medyczne.

9. ZG OSZENIA DO BIEGU I OP ATY
9.1. Zg oszenia przyjmowane s  drog  elektroniczn  poprzez formularz zg oszeniowy do dnia
04.06.2014 r. na stronie www.biegit.pl
9.2. Start w biegu jest odp atny.

 01.04-30.04 – 15 z
 01.05-31.05 – 20 z
 01.06-04.06 – 25 z
 W dniu biegu – 30 z

9.3. Zg oszenia w dniu zawodów przyjmowane b  tylko w przypadku wolnych miejsc.
9.4. Weryfikacja do biegu odb dzie si  w dniu zawodów w biurze zawodów od godziny 8:00 do 10:30.
9.5. Ka dy uczestnik biegu b dzie podpisywa  w biurze zawodów o wiadczenie o starcie na w asn
odpowiedzialno  oraz o braku przeciwwskaza  zdrowotnych do uczestniczenia w zawodach.
9.6. W biegu g ównym przewidziany jest limit 500 miejsc startowych.
9.7. Cegie  na bieg prosimy kierowa  na nr konta stowarzyszenia Pro-Run Wroc aw:

 Stowarzyszenie Pro-Run Wroc aw
 50-527 Wroc aw
 Ul.J.W.Dawida 26/9
 Nr konta: 44105015751000009080005508

W tytule przelewu podaj swoje imi  i nazwisko oraz nazw  "Bieg IT"

10. UCZESTNICTWO

10.1. W biegu mog  brac udzia  wszystkie osoby zwi zane z bran  IT.
10.2. W celu weryfikacji ka dy zawodnik musi zg osi  si  osobi cie, lub przedstawi  upowa nienie od

http://www.biegit.pl


innej osoby.
10.3. Do startu dopuszczeni zostan  zawodnicy, którzy w dniu zawodów uko czyli 18 rok ycia i
zweryfikowali swoje dane w biurze zawodów,
10.4. Ka dy zawodnik pe noletni staruje wy cznie na w asn  odpowiedzialno , co potwierdza

eniem podpisu pod o wiadczeniem o zdolno ci do udzia u w biegu wystawionym w biurze
zawodów.
10.5. Ka dy zawodnik zg aszaj c si  do biegu wyra a zgod  na przetwarzanie danych osobowych dla
celów weryfikacji i umieszczenia w komunikacie ko cowym,
10.6. Ka dy zawodnik powinien stosowa  si  do polece  organizatora oraz osób kieruj cych ruchem i
wolontariuszy. Zawodnik ma obowi zek zapoznania si  z regulaminem biegu i zobowi zany jest do
jego przestrzegania.
10.7. Uczestnik zawodów wyra a zgod  na publikowanie swojego wizerunku w celach relacji z
imprezy i jego promocji na wszelkich no nikach multimedialnych w Internecie, prasie, telewizji oraz na
no nikach reklamowych innego typu.
10.8. Pobranie numeru startowego jest równoznaczne z akceptacj  regulaminu biegu.

11. KONTAKT

 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

12. POSTANOWIENIA KO COWE
12.1. Wyniki biegu dost pne b  dla wszystkich po zako czeniu imprezy na tablicy og osze  oraz na
stronie www.pro-run.pl
12.2. Zawody odb  si  bez wzgl du na warunki atmosferyczne.
12.3. Organizatorzy nie odpowiadaj  za rzeczy zagubione lub pozostawione.
12.4. Uczestnicy maj  obowi zek stosowania si  do polece  Policji, Stra y Miejskiej oraz osób
zabezpieczaj cych tras  biegu,
12.5. Ostateczna interpretacja regulaminu nale y do organizatora.
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