XXXVIII Tarnobrzeski Bieg Siarkowca im. Kazimierza Sł awka

29 kwiecień 2018 r.

Plac Bartosza

Gł owackiego w Tarnobrzegu

ORGANIZATORZY:





Urząd Miejski w Tarnobrzegu
Klub Biegacza WITAR
Ognisko TKKF SIARKA
MOSiR Tarnobrzeg

TERMIN, DYSTANS, OPIS TRASY:





Termin – 29 kwiecień 2018 rok – niedziela godz. 8:00 – 14:00.
Dystans:

BIEG GŁÓWNY
– 10 km - Plac Bartosza Głowackiego

Bieg OPEN
– 2 km

Biegi Młodzieżowe – 100 – 1000 m
 SZTAFETA PRZEDSZKOLAKÓW – 10 x 40 m
Trasa - Plac Bartosza Głowackiego oraz ulice miasta Tarnobrzega

CEL IMPREZY:




Upowszechnianie masowego biegania
Podnoszenie sprawności fizycznej społeczeństwa
Popularyzacja regionu tarnobrzeskiego

PROGRAM IMPREZY:








8:00 – 10:00 – pobieranie pakietów startowych i przyjmowanie zgłoszeń w dniu zawodów
na Placu Bartosza Głowackiego
9:45
– bieg dla dzieci niepełnosprawnych
10:00
– biegi młodzieżowe – na Placu Bartosza Głowackiego oraz ulicami miasta
11:00
– start biegu głównego(10 km) – Plac Bartosza Głowackiego ( rynek )
12:15
– start do biegu OPEN (2000 m) – dla wszystkich chętnych bez ograniczeń
wiekowych i kategorii wiekowych – Plac Bartosza Głowackiego
12:30
– sztafeta przedszkolaków 10×40 m – Plac Bartosza Głowackiego
13:30
– ogłoszenie wyników, wręczenie nagród, oficjalne zakończenie

WARUNKI UCZESTNICTWA:
W biegu głównym mogą uczestniczyć osoby które:





Ukończyły 18-ty rok życia (obowiązuje okazanie dowodu osobistego lub legitymacji szkolnej)
Osoby niepełnoletnie, które ukończyły 16 rok życia, muszą obowiązkowo posiadać zgodę rodziców
lub opiekunów, zezwalających na start w biegu długodystansowym.
Obowiązują aktualne badania lekarskie pozwalające na udział w biegu.
Zawodnicy startują na własną odpowiedzialnośc organizator nie odpowiada zły stan zdrowia

ZGŁOSZENIA, OPŁATA STARTOWA:

Zgłoszenia i opłaty za pośrednictwem www.timekeeper.pl

Opłata startowa wynosi :
35 zł do dnia 30.03.2018r
40 zł do dnia 15.04.2018r
50 zł w dniu zawodów

Z opłaty zwolnione są osoby powyżej 60 roku życia i członkowie Klubu WITAR – po okazaniu
legitymacji

Sekretariat biegu czynny w dniu biegu od godziny 8:00 – 10:00 na Placu Bartosza Głowackiego
w Tarnobrzegu
ORGANIZACJA BIEGU:
W zawodach obowiązywać będą następujące klasyfikacje:


Klasyfikacja generalna kobiet i mężczyzn
Klasyfikacja wiekowa mężczyzn
 M19 do 19 lat
 M20 - 20 – 29 lat
 M30- 30 – 39 lat
 M40 - 40 – 49 lat
 M50- 50 – 59 lat
 M60 - 60 – 69 lat
 M70- powyżej 70 lat
Kategorie wiekowe kobiet
 K20 do 29 lat
 K30 - 30 - 39
 K40 - 40 – 49
 K50 - powyżej 50
Klasyfikacja dla najstarszego i najmłodszego uczestnika biegu głównego
Klasyfikacja najlepsza tarnobrzeżanka i tarnobrzeżanin
Na mecie biegu głównego będą do dyspozycji napoje.
Biegaczom towarzyszyć będzie karetka pogotowia.










NAGRODY I UPOMINKI:


Za zajęcie miejsca I – VI w klasyfikacji generalnej mężczyzn
Za zajęcie miejsca I – III w klasyfikacji generalnej kobiet
Za zajęcie miejsca I – III upominki lub nagrody pieniężne w poszczególnych kategoriach wiekowych
Wszyscy uczestnicy Biegu Głównego otrzymują pamiątkowe medale i koszulki
(decyduje kolejność zgłoszeń) organizator zapewnia 250 pakietów startowych





INNE:



Karty zgłoszeń do biegów młodzieżowych do pobrania na www.maratontarnobrzeg.pl
Ostateczna interpretacja niniejszego Regulaminu należy do Organizatorów.

Aktualne informacje na stronie WWW. timekeeper.pl oraz w
zakładce imprezy biegowe www.maratontarnobrzeg.pl

