Regulamin biegu
Tropem wilczym
Ustrzyki Dolne 2018

Termin biegu: 4.03.2018r.
Miejsce: Ustrzyki Dolne, Równia k/Ustrzyk Dolnych

Organizator:
Starostwo Powiatowe w Ustrzykach Dolnych
Kontakt: 134612511, promocja@bieszczadzki.pl, www.bieszczadzki.pl
Dyrektor Biegu: Kinga Szewczyk

ORGANIZATOR I KOORDYNATOR AKCJI OGÓLNOPOLSKIEJ:
Fundacja Wolność i Demokracja
Al. Ujazdowskie 37 lok. 2
00-540 Warszawa
http://tropemwilczym.pl/

Partnerzy:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Stowarzyszenie Nowoczesne Bieszczady
Stowarzyszenie Inkubator Zawodowców
Bieszczadzki Zespół Szkół Zawodowych im. Lecha Wałęsy
Zespół Szkół Licealnych im. Józefa Piłsudskiego
Stowarzyszenie Absolwentów i przyjaciół Liceum Ogólnokształcącego im. J.
Piłsudskiego w Ustrzykach Dolnych
Bieszczadzkie Stowarzyszenie Rolników
Stowarzyszenie Ustyan
Ustrzycki Klub Biegacza przy MKS Halicz
Związek Strzelecki ,,Strzelec”

Cel zawodów
1. Oddanie hołdu żołnierzom polskiego podziemia antykomunistycznego i
antysowieckiego działającego w latach 1944 – 1963 w obrębie przedwojennych
granic RP oraz popularyzacja wiedzy na ten temat.
2. Upowszechnianie biegania jako najprostszej formy ruchu.
3. Promocja aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia.
4. Integracja środowisk wielopokoleniowych poprzez aktywność fizyczną i kulturową

1. TERMIN I MIEJSCE
Biegi i NW odbędą się 4 marca 2018r. w Równi k/ Ustrzyk Dolnych
Dystans dla biegaczy wynosi 8.0 km lub 1963 m
Dystans Nordic Walking – 5.0 km
Start biegów na 8.0 km i 1963 m oraz NW godz. 12:00 – boisko szkolne przy
Bieszczadzkim Zespole Szkół Zawodowych, ul. Przemysłowa 15, Ustrzyki
Dolne
- Trasy będą zlokalizowane głównie w miejscowości Równia k/ Ustrzyk.
- Nawierzchnia asfaltowa na całej długości wszystkich biegów i marszu NW.
- Wszystkie trasy będą oznakowane i zabezpieczone.
- Mapa i wskazówki dojazdu znajdują się na stronie Powiatu Bieszczadzkiego
www.bieszczadzki.pl
-

2. BIURO ZAWODÓW, ZGŁOSZENIA
Warunkiem uczestnictwa w biegach na dystansach 8.0 km. i 1963m. oraz NW na
dystansie 5.0 km. jest:
-Dokonanie rejestracji elektronicznej w terminie 15.01.2018 r. - 28.02.2018r.
lub w dniu zawodów biurze organizatora w godz. 9:00-11:00.
-Podpisanie deklaracji uczestnictwa podczas odbioru pakietu co jest
jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
- Limit uczestników 220 osób, decyduje kolejność zgłoszeń
•
•
•
•
•
•
-

Organizator zapewnia:
Numer startowy (pamiątkowy, bezzwrotny),
Pamiątkowa koszulka z wizerunkiem Żołnierzy Wyklętych
Ciepły posiłek na mecie
Zabezpieczenie medyczne
Elektroniczny pomiar czasu
Medal okolicznościowy po ukończeniu zawodów
Odbiór pakietów startowych będzie możliwy 04.03.2018 w biurze zawodów w
godzinach od 9.00 do godziny 11:00.
Biuro zawodów mieści w Bieszczadzkim Zespole Szkół Zawodowych ul.
Przemysłowa 15, istnieje możliwość zaparkowania samochodu

.
3. UCZESTNICTWO
-

Prawo uczestnictwa w biegu na 8.0 km. i NW na dystansie 5.0 km, mają osoby,
które ukończyły 15 rok życia do dnia imprezy.
Warunkiem udziału w Biegu jest:

o wypełnienie formularza zgłoszeniowego na stronie internetowej:
http://timekeeper.pl/, lub w dniu zawodów, w biurze zawodów
o wyrażenie zgody na przestrzeganie niniejszego Regulaminu.
o osoby niepełnoletnie zobowiązane są do przedstawienia „Zgody do
udziału w Biegu” podpisanej przez rodzica lub prawnego opiekuna
podczas odbioru pakietu startowego w dniu zawodów.
o Podpisując deklarację uczestnictwa Uczestnik godzi się na publikację
swojego wizerunku oraz zaświadcza, że stan jego zdrowia umożliwia
mu udział w zawodach. Organizator nie zapewnia Uczestnikowi
jakiegokolwiek ubezpieczenia
na
życie,
zdrowotnego,
odpowiedzialności cywilnej, NW z tytułu chorób czy wypadków, jakie
mogą wystąpić w związku z obecnością lub uczestnictwem
Uczestnika w imprezie, oraz nie ponosi z tego tytułu odpowiedzialności.
o W pakiecie startowym biegu uczestnicy otrzymują: numer startowy,
a
po ukończeniu biegu pamiątkowy medal, napój oraz posiłek
regeneracyjny,
o Przepisanie numeru startowego na inną osobę nie jest możliwe,
o Pomiar czasu dokonywany będzie za pomocą chipów. Chip należy
umieścić w sznurowadłach buta bądź na wysokości kostki. Brak chipa
podczas biegu skutkować będzie dyskwalifikacją. Po biegu należy
wydany chip zwrócić do stanowiska firmy obsługującej pomiar czasu.
Brak zwrotu chipa spowoduje brak ujęcia w komunikacie końcowym oraz
dyskwalifikację. Koszty związane z nieoddaniem chipa organizatorowi
ponosi uczestnik.
o Zawodnicy na mecie nie posiadający elektronicznego chipa do pomiaru
czasu, nie będą sklasyfikowani.
4. Program zawodów:
-

Rozpoczęcie zawodów –godz.11:45
Start biegów 8.0 km., 1963 m. i marsz NW na 5.0 km. - godz. 12:00
Limit czasu na wszystkich dystansach -90 min.
Zakończenie zawodów, dekoracja zawodników – godz. 14:30

5. KLASYFIKACJE I NAGRODY
-

Podstawą ustalenia klasyfikacji generalnej biegów 8.0 km, 1963 m. oraz NW
5.0 km. będą uzyskane wyniki według elektronicznego pomiaru czasu brutto.
Prowadzone będą następujące klasyfikacje:
o Open – kobiet i mężczyzn w biegach na dystansach8.0 km. I 1963 m,
oraz NW na dystansie 5.0 km.
o Kategorie wiekowe kobiet i mężczyzn w biegu głównym na 8.0 km.:
▪ Kat. I K(do 29 lat) M (do 29 lat)
▪ Kat II K(30-39 lat) M (30-39 lat)
▪ Kat III K(40-49 lat) M (40-49 lat)
▪ Kat IV K(50-59 lat) M (50-59 lat)
▪ Kat V K(60 lat i więcej) M (60 lat i więcej)

o Kategorie wiekowe kobiet i mężczyzn w NW na 5.0 km.:
▪ Kat. I K(do 29 lat) M (do 29 lat)
▪ Kat II K(30-49 lat) M (30-49 lat)
▪ Kat III K(50 lat i więcej) M (50 lat i więcej)
o

Kategorie wiekowe kobiet i mężczyzn w biegu na 1963 m.:
▪ Kat. I K(do 15 lat) M (do 15 lat)
▪ Kat II K(16-29 lat) M (16-29 lat)
▪ Kat III K(30-49 lat) M (30-49 lat)
▪ Kat III K(50 lat i więcej) M (50 lat i więcej)

.
6. ZWROTY I REKLAMACJE
▪

Wszelkie protesty i zażalenia dotyczące kolejności Uczestników należy
zgłaszać do organizatorów, a jego decyzje są ostateczne i nieodwołalne.

7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
▪
▪
▪
▪
▪
▪

▪

▪
▪
▪
▪

Biuro zawodów i szatnie znajdować się będą w Bieszczadzkim Zespole Szkół
Zawodowych ul. Przemysłowa 15 w Ustrzykach Dolnych
Podczas Biegu i NW wszyscy Uczestnicy muszą posiadać numery startowe
przymocowane z przodu koszulki startowej. Zasłanianie numeru startowego w
części lub w całości powoduje dyskwalifikację.
Podczas Biegu i NW wszyscy Uczestnicy zobowiązani są posiadać chip.
Organizator nie odpowiada za rzeczy Uczestników pozostawione na trasie
Biegu oraz w szatni w trakcie trwania imprezy.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody wyrządzone
przez Uczestników w wyniku uczestnictwa w Biegu oraz zwolniony jest z
obowiązku naprawienia takich szkód.
Uczestnicy przyjmują do wiadomości i zgadzają się, że Organizator będzie
uprawniony do odmówienia Uczestnikowi uczestnictwa w Biegu w przypadku
nieprzestrzegania przez Uczestnika niniejszego Regulaminu, poleceń
personelu Organizatora lub przedstawicieli Organizatora podczas Biegu.
Organizator ma prawo dokonania zmiany Regulaminu, o ile nie wpłynie to na
pogorszenie sytuacji Uczestników, w szczególności w zakresie praw nabytych
na podstawie Regulaminu. Ewentualne późniejsze zmiany Regulaminu
obowiązują od daty ich publikacji na Stronie Internetowej.
Protesty przyjmuje dyrektor biegu i rozstrzyga w ciągu 24 godzin. Decyzje w tej
sprawie są nieodwołalne.
Organizator zastrzega sobie prawo interpretacji kwestii nie ujętych w
powyższym regulaminie w uzgodnieniu z jury zawodów
Organizator nie bierze odpowiedzialności za stan zdrowia osób startujących.
Zawodnicy startują na własną odpowiedzialność, ponoszą związane z tym
ryzyko.
Organizator nie ubezpiecza zawodników od następstw nieszczęśliwych
wypadków.

