
ANEKS NR 2
do regulaminu 7. Żmigrodzkiego Biegu Smoka

W regulaminie 7. Żmigrodzkiego Biegu Smoka wprowadza się następujące zmiany:

1. Punkt 9 otrzymuje brzmienie:
Klasyfikacja generalna kobiet i mężczyzn 
- I miejsce ( puchar ) + 300 zł
- II miejsce ( puchar ) + 200 zł
- III miejsce ( puchar ) + 100 zł

Klasyfikacja  żmigrodzianie Open kobiet i mężczyzn:
- I miejsce ( puchar )
-II miejsce ( puchar )
-III miejsce ( puchar )

Klasyfikacja kategorii wiekowych K i M:
- I miejsce ( statuetka ) + 50 zł
- II miejsce ( statuetka )
- III miejsce ( statuetka )

Klasyfikacja kategorii wiekowych żmigrodzian:
- I miejsce ( statuetka ) 
- II miejsce ( statuetka )
- III miejsce ( statuetka )

W klasyfikacjach generalnej i wiekowej nagrody nie dublują się. Zawodnik, który zostanie 
sklasyfikowany w kategorii generalnej (miejsca 1-3) nie będzie klasyfikowany w swojej 
kategorii wiekowej. Nagrody te przechodzą na następnych w kolejności w kategorii 
wiekowej.



Co siódmy zawodnik na mecie otrzyma kartę podarunkowe wartości 100 zł. Karty będzie 
można zrealizować w sklepach DECATHLON, lub na decathlon.pl

Karty będą wręczane przed ceremonią nagradzania zwycięzców 7. Żmigrodzkiego 
Biegu Smoka i dostaną je osoby, które zajmą kolejno 7, 14, 21, 28, 35, 42, 49, 56, 63, 70, 
77, 84, 91, 98, 105, 112, 119, 126, 133, 140, 147, 154, 161, 168, 175, 182, 189, 196, 203, 
210, 217, 224, 231, 238, 245, 252, 259, 266, 273, 280, 287, 294, 301, 308, 315, 322, 329, 
336, 343, 350 miejsce w komunikacie końcowym zawodów.

Organizator przeprowadzi losowanie atrakcyjnych nagród o łącznej wartości ok. 4.060
PLN wśród wszystkich zawodników, którzy ukończą 7. Żmigrodzki Bieg Smoka. 

Komunikaty końcowe będą dostępne na stronach www.maratonypolskie.pl, 
www.kbsukces.eu oraz www.zmigrod.com.pl 

Wszyscy uczestnicy, którzy ukończą bieg mają zapewniony od organizatora pamiątkowy 
medal oraz pakiet regeneracyjny. Każdy uczestnik otrzyma także pamiątkę z biegu w postaci
koszulki oddychającej i chusty wielofunkcyjnej (buffa).

       
 Organizator Biegu
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