Regulamin
III Bieckiego Biegu Służb Mundurowych i nie tylko
11 listopada 2017
Cel imprezy:
-

Promocja biegania jako najprostszej formy ruchu
Promocja Gminy Biecz
Propagowanie zdrowego stylu życia
Propagowanie bezpieczeństwa na drogach i udzielanie pierwszej pomocy
Propagowanie bezpieczeństwa podczas sezonu grzewczego „Czad i ogień.
Obudź czujność”

Organizator:
-

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Bieczu i OSP z Gminy Biecz.
Komenda Powiatowa PSP Gorlice.
Ochotnicza Straż Pożarna w Bieczu.
Honorowy Patronat nad imprezą wiedzie Burmistrz Biecza Mirosław
Wędrychowicz i Przewodniczący Rady Miejskiej Grzegorz Nosal.

Termin i miejsce biegu:
11.11.2017 Rynek w Bieczu - ul. Grunwaldzka,- Deptak wzdłuż rzeki Ropy ul. 3 Maja - ul. Kazimierza Wielkiego - ul. Parkowa - ul. Skłodowskiej - ul.
Tysiąclecia - Nęckówka - Wapniska - ul. Bochniewicza - ul. Grunwaldzka - Rynek w
Bieczu

Biegi dla dzieci – start godz. 11:05
- 300m – dziewczynki – rocznik 2009 i młodsze (do 8 lat)
- 300m – chłopcy – rocznik 2009 i młodsze (do 8 lat)
- 600m – dziewczynki – rocznik 2008 do 2005 (od 9 do 12 lat)
- 600m – chłopcy – rocznik 2008 do 2005 (od 9 do 12 lat)
Biegi dla dzieci odbędą się wokół rynku.

Bieg Główny 10km – start godz. 11:00
Klasyfikacje:
I. Klasyfikacja generalna:
 K - Kobiety
 M - Mężczyźni
II. Kategorie specjalne z podziałem na kobiety i mężczyźni:
 Straż
 Policja
 IPA
 Pozostałe służby
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Warunkiem uczestnictwa w kategorii specjalnej jest podanie nazwy jednostki.
Jeden uczestnik może startować tylko w jednej wybranej wcześniej kategorii
specjalnej.

III. Kategorie wiekowe z podziałem na kobiety i mężczyźni:
Kobiety:
K1 - rocznik 2001 - 1982 (od 16 do 35 lat)
K2 - rocznik 1981 i starsze (36 lat i starsze)
Mężczyźni:
M1 – rocznik 2001 – 1998 (od 16 do 19 lat)
M2 – rocznik 1997 – 1988 (od 20 do 29 lat)
M3 – rocznik 1987 – 1978 (od 30 do 39 lat)
M4 – rocznik 1977 – 1968 (od 40 do 49 lat)
M5 – rocznik 1967 i starsi (50 lat i starsi)
Dla wszystkich zawodników zgłoszonych (którzy uiszczą opłatę startową) do
dnia 31.10.2017 numery startowe z imieniem i nazwiskiem oraz nazwą
jednostki (lub klubu).

Nagrody w biegu głównym:
- w klasyfikacji generalnej biegu na 10 km miejsca I – III - nagrody pieniężne
- w kategoriach specjalnych za miejsca I – III puchary
- w kategoriach wiekowych za miejsca I – III - statuetki/puchary
- pakiet startowy: gadżet biegowy
- medal za ukończenie biegu

Uczestnictwo:
W biegu głównym mogą wziąć udział zawodnicy urodzeni w 2001 roku i starsi,
posiadający aktualne badania lekarskie oraz podpiszą i złożą oświadczenie w
biurze zawodów.
Zawodnicy pokonujący dystans biegu w sposób niedozwolony zostaną
zdyskwalifikowani.
Ktokolwiek pozostanie na trasie po zakończeniu biegu, ponosi za to
odpowiedzialność własną, stosownie do obowiązujących przepisów ruchu
drogowego oraz kodeksu cywilnego.
W czasie trwania biegu uczestnicy powinni stosować się do poleceń osób
odpowiedzialnych za bezpieczeństwo, służb porządkowych i osób działających w
imieniu Organizatora.
Zabrania się używania na trasie biegu jakichkolwiek pojazdów, poza pojazdami
organizatora. Zabroniony jest również start ze zwierzętami.
Zabrania się startu zawodnikom będącym pod wpływem alkoholu, bądź innych
środków odurzających.
Organizator nie zapewnia uczestnikom ubezpieczenia od następstw
nieszczęśliwych wypadków.
Przekazanie swojego numeru startowego innej osobie spowoduje dyskwalifikację
zawodnika.
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Zgłoszenia:
- elektronicznie do 08.11.2017 na stronie www.timesport.pl, www.biecz.pl
- w biurze zawodów w dniu biegu od godz. 08:00 – 10:15
- do biegów dla dzieci w dniu zawodów w biurze zawodów do godz. 10:45
Opłata startowa:
30 zł – dla zawodników, którzy dokonają wpłaty przelewem do 31.10.2017
40 zł – dla zawodników, którzy dokonają wpłaty przelewem po 01.11.2017 lub
w dniu zawodów w biurze zawodów.
na numer konta 19 8627 0001 2002 3004 7454 0003 Bank Spółdzielczy w Bieczu
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Bieczu, 38-340 Biecz, Rynek 18
Opłata wpisowa dla dzieci: 10 zł - w dniu zawodów w biurze zawodów.
Każde dziecko otrzymuje pamiątkowy medal i dyplom.

Postanowienia końcowe:
- ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora,
- bieg odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne,
- organizator zapewnia miejsce na przebranie oraz zapewnia możliwość
skorzystania z natrysków,
- organizator zapewnia posiłek po biegu,
- kontakt: Daniel Śliwiński – 535222724, e-mail: daniel5500@interia.pl,
- dekoracje biegu głównego ok. godz. 13:00.
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