XXIV PÓŁMARATON JAWORSKI O PUCHAR BURMISTRZA JAWORA
XI BIEG STRAŻACKI im. ADRIANA KOTKOWSKIEGO
Jawor, 10 czerwiec 2018 r.

REGULAMIN
I. CEL
Popularyzacja biegania jako formy czynnego wypoczynku i rekreacji ruchowej
Promocja miasta Jawora
II. ORGANIZATORZY
 TKKF „Jaworzanie” w Jaworze
 Urząd Miejski w Jaworze (www.jawor.pl)
 Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Jaworze (www.straz-jawor.pl)
 OSiR w Jaworze (www.osirjawor.pl)
Półmaraton dofinansowano ze środków Gminy Jawor
III. TERMIN I MIEJSCE
10 czerwiec 2018 roku Jawor; start godz. 10.00 Rynek w Jaworze, meta OW Jawornik ul.
Myśliborska
IV. ZGŁOSZENIA
Zapisy do biegu wyłącznie na stronie internetowej do 03.06.2018 lub wyczerpania limitu startujących.

http://online.datasport.pl/zapisy/portal/zawody.php?zawody=241
Obowiązuje limit zgłoszeń 400 zawodników oraz dodatkowo 20 miejsc do dyspozycji organizatora.
W przypadku wolnych miejsc startowych będzie istniała możliwość zapisów w biurze zawodów w
dniu biegu.
Sekretariat biegu: OW Jawornik przy ul. Myśliborskiej. Weryfikacja i wydawanie numerów
startowych w sekretariacie zawodów 10.06.2018 r. od godz. 7.30 do 9.30. Szatnia, prysznic, posiłek
w OW „Jawornik”.
Za pełne zgłoszenie uznaje się wypełnienie formularza zgłoszeniowego oraz uiszczenie opłaty
startowej.
Informacji udziela TKKF „Jaworzanie” tel. 501 480 313 kontakt: tkkfjawor@o2.pl.
Informacje dotyczące XI BIEGU STRAŻACKIEGO pod numerem tel. 691 867 482 lub
lukikas@o2.pl oraz www.straz.jawor.pl.
V. UCZESTNICTWO
Do udziału w biegu dopuszczeni zostaną zawodnicy, którzy ukończyli 16 lat, posiadający aktualne
badanie lekarskie; osoby nie posiadające aktualnych badań lekarskich dopuszczone zostaną do startu
po złożeniu pisemnego oświadczenia, że biorą udział w biegu na własną odpowiedzialność. Osoby,
które nie ukończyły 18 lat zobowiązane są przedłożyć organizatorom pisemną zgodę prawnych
opiekunów. W ramach wpisowego uczestnik otrzyma: numer startowy, posiłek, napoje, medal.
Zawodnicy, którzy dokonają zgłoszenia przez formularz zgłoszeniowy i dokonają wpłaty na
n/w konto do dnia 03.06.2018 r., - opłata startowego wynosi 40 zł. Opłata po tym terminie i w
dniu startu wynosi 70 zł. Opłata wpisowa nie podlega zwrotowi w przypadku nieukończenia biegu
lub rezygnacji zawodnika z udziału w imprezie.
Opłata płatna na konto:
TKKF „Jaworzanie” ul. Chrobrego 26a, 59-400 Jawor
BGŻ BNP Paribas 57 2030 0045 1110 0000 0213 3370
tytuł: "imię i nazwisko zawodnika, klub"

BIEG STRAŻACKI

VI. KATEGORIE WIEKOWE
K, M – 16
K, M – 20
K, M – 25
K, M – 30
K, M – 35
K, M – 40
K, M – 45

16-19 lat
20-24 lat
25-29 lat
30-34 lat
35-39 lat
40-44 lat
45-49 lat

K, M –50
K, M – 55
K, M – 60
K, M – 65
K, M – 70
K, M – 75

50-54 lat
55-59 lat
60-64 lat
65-69 lat
70-74 lat
75 lat i więcej

Kat. A: do 29 lat
Kat. B: 30-39 lat
Kat. C: od 40 lat

VII. NAGRODY PÓŁMARATON
Kobiety - klasyfikacja generalna: I - V miejsce – nagrody;
Mężczyźni - klasyfikacja generalna: I - V miejsce – nagrody;
Kobiety i mężczyźni w kategoriach wiekowych: I - III miejsce – puchary;
NAGRODY: BIEG STRAŻACKI
Kat. A: I - III miejsce – nagrody
Kat. B: I - III miejsce – nagrody
Kat. C: I - III miejsce - nagrody
Zwycięzcy nagradzani w kategorii kobiet i mężczyzn
UWAGA !!! Zawodnicy nagrodzeni w kl. generalnej nie otrzymają nagród w kategoriach
wiekowych. Nagrody te przechodzą na kolejnych w klasyfikacji zawodników. Strażacy
klasyfikowani są także w kategoriach open oraz kategoriach wiekowych.
VIII. STRONA SPORTOWA
Nad prawidłowością strony sportowej czuwa sędzia główny .
IX. STRONA MEDYCZNA
Organizator zapewnia opiekę medyczną od rozpoczęcia do zakończenia zawodów.
Każdy zawodnik biorący udział w biegu powinien ubezpieczyć się we własnym zakresie od
następstw nieszczęśliwych wypadków.
X. TRASA
Jawor (Rynek) - Piotrowice - Chełmiec - Myślinów - Myślibórz - Jawor (OW „Jawornik”)
XI. PROGRAM MINUTOWY
07.30 - 09.30 weryfikacja
10.00 start PÓŁMARATONU
10.15 biegi młodzieży – (OW „Jawornik”)
12.30 rozdanie nagród dla dzieci i młodzieży
13.30 rozdanie nagród PÓŁMARATONU - (OW „Jawornik”)
XII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Każdy zawodnik ma obowiązek zapoznać się z regulaminem biegu i jest zobowiązany do jego
przestrzegania. Wszyscy uczestnicy startując w zawodach wyrażają zgodę na przetwarzanie danych
osobowych do celów związanych z realizacją zawodów. Uczestnicy zawodów biegowych wyrażają
zgodę na publikację ich wizerunku w relacjach z biegu zamieszczonych na stronach internetowych,
w mediach oraz materiałach promocyjnych.

Bieg będzie odbywał się przy ograniczonym ruchu prawą stroną jezdni z zachowaniem
szczególnej ostrożności.
Udział w BIEGU STRAŻACKIM wyłącznie za okazaniem legitymacji służbowej PSP. Zasady
uczestnictwa funkcjonariuszy PSP w biegu zawarte są w oddzielnym regulaminie.
Ilość
nagrodzonych miejsc w klasyfikacji strażaków może się zwiększyć. W sprawach spornych nie
objętych regulaminem decydują sędzia główny i organizatorzy. Organizatorzy zastrzegają sobie
prawo ewentualnych zmian regulaminu.

