Bieg Tropem Wilczym Kraków – 28.02.2016

REGULAMIN
Bieg Tropem Wilczym Kraków. Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych.

I. ORGANIZATORZY
1. Stowarzyszenie Biegowe Pogórze – Bartkowa
2. RUNONLINE.PL
3. Liceum Ogólnokształcące Zakonu Pijarów oraz Publiczne Gimnazjum nr 52 Ojców Pijarów
im. Ks. Stanisława Konarskiego w Krakowie
4. Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie
5. Klub Sportowy Eskadra Kraków

II. CEL BIEGU
1. Uczczenie Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych.
2. Promocja biegania, jako najprostszej formy aktywności fizycznej w każdym wieku.

III. TERMIN I MIEJSCE

1.

Bieg odbędzie się 28 lutego 2016 roku na terenie Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie.

2.

Biuro zawodów będzie mieściło się w Liceum Ogólnokształcącym Zakonu Pijarów przy
ulicy Akacjowej 5.

3.

Bieg zostanie zorganizowany na dwóch dystansach – 5 km oraz symboliczne 1 963 metrów

4.

Program biegów:
12:00 – Bieg Honorowy na dystansie 1963 metrów
Upamiętnienie daty śmierci ostatniego z Żołnierzy Wyklętych – 1963 rok. Bieg w formie
rozgrzewki. Bez pomiaru czasu.
12:30 – Bieg Główny na dystansie 5 kilometrów
Bieg główny odbędzie się z elektronicznym pomiarem czasu. Limit czasu na pokonanie trasy
wynosi 40 minut.

5.

Szczegółowy plan oraz profil trasy dostępny będzie na stronie internetowej organizatora.

6.

Limit uczestników wynosi 500 osób. Decyduje kolejność wpłat.

7.

Każdy z uczestników, który ukończy bieg główny w limicie czasu otrzyma pamiątkowy
medal.
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8.

Każdy z uczestników otrzyma w pakiecie startowym koszulkę z wizerunkiem Żołnierzy
Wyklętych. Wzór koszulki dostępny będzie na stronie internetowej organizatora.
V. UCZESTNICTWO I ZGŁOSZENIA

1.

Prawo startu w biegu mają wyłącznie osoby, które urodziły się w roku 2004 i starsi.

2.

Osoby niepełnoletnie zobowiązuje się do przedstawienia Oświadczenia Rodzica lub
Opiekuna Prawnego o zdolności dziecka do udziału w biegu.

3.

W biegu mogą wziąć udział osoby, które wypełniły formularz zgłoszeniowy (w formie
elektronicznej lub w biurze zawodów) oraz dokonały opłaty wpisowej.

4.

Zgłoszenia można dokonać drogą elektroniczną (link) lub w Biurze Zawodów.

5.

Biuro Zawodów będzie otwarte w następujących godzinach:
Sklep Biegowy Kraków ul. Podgórska 34 B – Galeria Kazimierz
25.02 (czwartek) – 11:00 - 20:00
26.02 (piątek) – 11:00 – 20:00
27.02 (sobota) – 11:00 – 13:00
Liceum Ogólnokształcące Zakonu Pijarów – ul. Akacjowa 5
28.02 (niedziela) – 8:30 – 11:20
VI. OPŁATY

ZAPISY ZAKOŃCZONE
LIMIT WYCZERPANY
VII. KLASYFIKACJE I NAGRODY
1.

Podczas Biegu Tropem Wilczym w Krakowie prowadzone będą następujące klasyfikacje
wiekowe:
Mężczyźni:
M1 - 12-19 lat (roczniki 2004-1997)
M2 - 20-29 lat (roczniki 1996-1987)
M3 - 30-39 lat (roczniki 1986-1977)
M4 - 40-49 lat (roczniki 1976-1967)
M5 - 50-59 lat (roczniki 1966-1957)
M6 - 60 lat i więcej (rocznik 1956 i starsi)

Kobiety:
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K1 - 12-19 lat (roczniki 2004-1997)
K2 - 20-29 lat (roczniki 1996-1987)
K3 - 30-39 lat (roczniki 1986-1977)
K4 - 40-49 lat (roczniki 1976-1967)
K5 - 50-59 lat (roczniki 1966-1957)
K6 - 60 lat i więcej (rocznik 1956 i starsze)

Nagrody: dyplomy za miejsca 1-3.
VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 Uczestnik biegu ponosi pełną odpowiedzialność za własne działania i winien stosować się do
przepisów ruchu drogowego, oraz wskazań osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo, służb
porządkowych i osób działających w imieniu organizatora.
 Zabrania się startu zawodnikom będącym pod wpływem alkoholu, bądź innych środków
odurzających.
 Uczestnicy pokonujący dystans w sposób niedozwolony zostaną zdyskwalifikowani.
 Podczas biegu uczestnicy muszą posiadać numery startowe przekazane przez organizatora,
przypięte z przodu do koszulki startowej. Zasłanianie numeru startowego w części lub w
całości jest niedopuszczalne pod karą dyskwalifikacji.
 Warunkiem sklasyfikowania zawodnika jest przebiegnięcie po zatwierdzonej trasie 5
kilometrów i ukończenie biegu w regulaminowym czasie 40 minut.
 Zabroniony jest start ze zwierzętami.
 Uczestnik startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność i ponosi związane z tym ryzyko.
Oświadczenie dotyczące startu na własną odpowiedzialność będzie podpisywane przed
wydaniem numeru startowego.
 Organizator zaleca uczestnikom wykonanie profilaktycznych badań lekarskich mogących
potwierdzić brak przeciwwskazań do udziału w Biegu.
 Uczestnicy na mecie zwracają chipy pomiarowe. Uczestnicy, którzy nie zwrócą chipa
pomiarowego na mecie zobowiązują się do zapłacenia kary finansowej w wysokości 100
złotych.
 Uczestnicy odpowiadają finansowo za wyrządzone przez siebie szkody powstałe na terenie
Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie.
 Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w regulaminie. Wiążąca i
ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora. O zmianach w regulaminie
Organizator będzie informował na stronie internetowej.
 W sprawach nieujętych regulaminem rozstrzyga Organizator.

Bieg Tropem Wilczym Kraków – 28.02.2016

Bieg Tropem Wilczym Kraków
Stowarzyszenie Biegowe Pogórze-Bartkowa
Kacper Piech oraz Gabriela Rolka
www.runonline.pl

