
I BIEG POWSTAŃCZY im. Alfonsa Zgrzebnioka

REGULAMIN

I.        CEL   
- popularyzacja masowych biegów jako zdrowego stylu życia,
- wychowanie w duchu poszanowania wartości patriotycznych i pamięci historii lokalnej,
- wdrażanie mieszkańców regonu do aktywnego uprawiania sportu,
- bieg przełajowy na dystansie 10 km.

II.       ORGANIZATOR    
- Klub Sportowy „KOZIOŁEK”,

- Pomiar czasu „Starter”.

III.        WSPÓŁORGANIZATORZY    
- Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego,
- Muzeum Czynu Powstańczego,
- Muzeum Śląska Opolskiego,
- Gmina Bierawa,
- Spółdzielnia Socjalna „Pszczółka”,
- Hufiec ZHP Kędzierzyn-Koźle.

IV.     TERMIN I MIEJSCE     
- Wtorek 15.08.2017 r. Dziergowice.
- start i meta – przed kąpieliskiem Dziergowice
- godz. 13:00 – bieg na 10 km

V.    TRASA BIEGU      
Dystans 10 km (dwie pętle 5 km)o nawierzchni gruntowej alejkami i duktami leśnymi. 

UWAGA!  Uczestnicy  BIEGU  na  10  km  startują  w  koszulkach  okolicznościowych  wydanych  w  pakiecie
startowym (prośba organizatorów z uwagi na charakter biegu)

VI.     UCZESTNICTWO         

Do startu dopuszczeni zostaną zawodnicy, którzy w dniu biegu mają ukończone 16 lat i posiadają aktualne 
badania lekarskie lub złożą oświadczenie o starcie na własną odpowiedzialność. 



UWAGA! Zawodnicy niepełnoletni startują tylko i wyłącznie na podstawie podpisu oświadczenia obecnego przy 
weryfikacji rodzica (opiekuna). Limit uczestników biegu wynosi 200 osób. Organizator może zwiększyć limit 
startujących. 

VII.    ZGŁOSZENIA         
Drogą elektroniczną po wypełnieniu formularza na stronie internetowej www.maratonypolskie.pl, 
pod linkiem: http://online.datasport.pl/zapisy/portal/zawody.php?zawody=3188

ZAWODY OBSŁUGUJE FIRMA „STARTER” POMIAR CZASU
Zgłoszenia w biurze zawodów: Parking przy kąpielisku Dziergowice, (za przejazdem kolejowym)  ul. 
Lawendowa, 47-244 Dziergowice w dniu zawodów tj. 15.08.2017 r., w godz. 10:30-12:30
Wszelkie informacje: tel. 605400026,  Robert Wencel
info: www.maratonypolskie.pl, facebook: klub sportowy koziołek
NUMERY STARTOWE – ZWROTNE.

  
VIII.     KLASYFIKACJA            
- generalna kobiet / mężczyzn (nagrodzeni w generalnej nie stają na podium w kat. wiekowych)
- kategorie wiekowe:

M-20 do 29 lat do roku 1988, K-20 do 29 lat do roku 1988,
M-30 30-39 lat 1978-1987, K-30 30-39 lat 1978-1987,
M-40 40-49 lat 1968-1977, K-40 40-49 lat 1968-1977,
M-50 50-59 lat 1967-1958, K-50 50-59 lat 1967-1958,
M- 60+ 1957 i starsi. K-60+  1957 i starsze.

- kategoria: mieszkańcy Województwa Opolskiego K i M,
- kategoria: niepełnosprawnych K i M,
- kategoria: zawodnicy KS „KOZIOŁEK” K i M,

IX.     NAGRODY         
- kategoria generalna: puchary za miejsca: M I-III. K I-III oraz upominki,
- kategorie wiekowe:  puchary za miejsca: M I-III, K I-III oraz upominki,
- kategoria: mieszkańcy Województwa Opolskiego: K I-III i M I-III: puchary oraz upominki,
- kategoria: zawodnicy KS „KOZIOŁEK”: K I-III i M I-III: puchary oraz upominki,

             - uczestnicy otrzymują koszulkę okolicznościową (techniczna), a po ukończeniu biegu medal i posiłek 
regeneracyjny.

UWAGA: W przypadku większej liczby uczestników niż przewidziana (200 osób), brakujące koszulki oraz medale 
zostaną przesłane na koszt organizatora. Losowanie nagród po ceremonii głównej.

X.     SPRAWY FINANSOWE         
- koszty organizacyjne ponosi KS „KOZIOŁEK”,
- koszty osobowe uczestnicy lub jednostki delegujące,

          - opłata startowa 30 zł. Wpłatę należy wpłacić na konto: Bank BGŻ 41 2030 0045 1110 0000 0314 9830
            Klub Sportowy „KOZIOŁEK” ul. Łukasiewicza 57a, 47-200 Kędzierzyn-Koźle z dopiskiem 
            „I Bieg Powstańczy im. Alfonsa Zgrzebnioka” (imię/nazwisko zawodnika) do dnia 11.08.2017r. 
             (dowód wpłaty okazać w biurze zawodów)
          - opłata startowa w dniu zawodów wynosi 50 zł, kwotę należy uiścić w biurze zawodów, dnia 15.08.2017 r.
            w godz. od 10:30 do 12:30,
          - z opłaty startowej zwolnione są osoby niepełnosprawne.

XI.      POSTANOWIENIA KOŃCOWE         
- ostateczne interpretacje Regulaminu należą do organizatorów,
- miejsca parkingowe dostępne przed kąpieliskiem Dziergowice,
- biuro zawodów:  Parking przed kąpieliskiem, ul. Lawendowa, 47-244 Dziergowice,
- nie przewidujemy udziału osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach,
- impreza odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne,
- odbiór numeru startowego jest równoznaczny z akceptacją Regulaminu biegu,
- zawodnik ponosi pełną odpowiedzialność za własne działania i zachowanie, 

             - ogłoszenie wyników, rozdanie i losowanie nagród po zakończeniu biegu głównego.

http://www.maratonypolskie.pl/
http://www.maratonypolskie.pl/
http://online.datasport.pl/zapisy/portal/zawody.php?zawody=3188


KARTA ZGŁOSZENIA  dla osoby niepełnoletniej biegu na 10km

NUMER STARTOWY .......................................

NAZWISKO ...............................................................

IMIĘ ............................................................................

ROK URODZENIA ....................................................

SZKOŁA / KLUB / MIEJSCOWOŚĆ ......................................................................................................................................

ZGODA RODZICA / OPIEKUNA PRAWNEGO

Niniejszym oświadczam, że dziecko moje .............................................................................
(nazwisko i imię dziecka)

jest zdolne do udziału w biegu głównym na 10km "I BIEG POWSTAŃCZY im. Alfonsa Zgrzebnioka", dnia 15.08.2017 r. w Dziergowicach 
(podstawa prawna: Rozporządzenie MEN z dnia 12.09.2001 r. Dz.U. Nr 101 poz.1095)
Wyrażam zgodę na przetwarzanie powyższych danych osobowych dla potrzeb klasyfikacji "I BIEG POWSTAŃCZY im. Alfonsa Zgrzebnioka".

  

              .............................................................. 
(podpis rodzica / opiekuna prawnego)


