Regulamin

II Powiatowego Biegu Niepodległości Zduńska Wola - Strońsko
Zduńska Wola, 11 listopada 2013 r.
I. ORGANIZATORZY
1. Powiat Zduńskowolski,
2. Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Zapolicach,
3. Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy PARK,
4. Nieformalna grupa biegaczy zaBIEGani Zduńska Wola.

II. TERMIN I MIEJSCE
1. Bieg odbędzie się w dniu 11 listopada 2013 r.
2. Start o godz. 13:00 z Placu Wolności w Zduńskiej Woli po zakończeniu
uroczystości pod pomnikiem Józefa Piłsudskiego.
3. Długość trasy: ok. 10 km.
4. Meta: Strońsko, pomnik upamiętniający 10 rocznicę odzyskania niepodległości
przy cmentarzu.
5. Zawodnicy będą na trasie eskortowani przez oznakowane pojazdy na początku
i na końcu biegu.

III. LIMIT CZASU
Zawodników obowiązuje limit czasu wynoszący 1,5 godziny.

IV. PUNKT ODŚWIEŻANIA
Na mecie biegacze otrzymają posiłek regeneracyjny.

V. UCZESTNICTWO
1. W II Powiatowym Biegu Niepodległości prawo startu mają wyłącznie te osoby,
które najpóźniej do dnia 30 października 2013 roku ukończą 18 lat. Osoby poniżej 18
roku życia mogą wystartować w biegu pod warunkiem dostarczenia pisemnego
zezwolenia od rodziców lub opiekuna prawnego.
2. Wszyscy zawodnicy startujący w II Powiatowym Biegu Niepodległości muszą
zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów. Biuro będzie czynne 11 listopada 2013 r.
(poniedziałek)w godzinach 11.00–12.30.
Adres Biura Zawodów: ul. Getta Żydowskiego 4 (przy siedzibie Powiatowego
Urzędu Pracy w Zduńskiej Woli).
3. W Biurze Zawodów zawodnicy otrzymują numer startowy.

4. Podstawą odbioru zestawu startowego wraz z numerem jest okazanie przez
zawodnika w Biurze Zawodów Dokumentu potwierdzającego tożsamość. Osoby
poniżej 18 roku życia, dodatkowo pisemne zezwolenie rodziców lub opiekuna
prawnego. Nie wymaga się zaświadczenia lekarskiego, jednak uczestnik deklaruje
stan zdrowia umożliwiający udział w biegu. Organizator zastrzega sobie prawo do
weryfikacji danych osób odbierających numer startowy poprzez sprawdzenie tych
danych w dokumencie tożsamości.
5. Decyzje lekarzy dotyczące kontynuowania biegu podczas imprezy są ostateczne
i nieodwołalne.
6. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania biegu lub jego przerwania bez
podania powodów.

VI. ZGŁOSZENIA
1. Zgłoszenia przyjmowane są na formularzach dostępnych na stronie internetowej
powiatu zduńskowolskiego (http://powiatzdunskowolski.pl). Zgłoszenie można
przekazać drogą elektroniczną (e-mail: promocja@powiatzdunskowolski.pl), złożyć
osobiście w Wydziale Promocji przy ul. Królewskiej 10, pok. 1 lub przesłać za
pomocą fax-u (43 825-45-88).

VII. KLASYFIKACJE
Podczas II Powiatowego Biegu Niepodległości prowadzone będą następujące
klasyfikacje: klasyfikacja generalna kobiet i mężczyzn.

VIII. NAGRODY
Pierwszych 100 zawodników, którzy ukończą II Powiatowy Bieg Niepodległości
otrzyma na mecie pamiątkowe medale.

XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Podczas biegu wszyscy zawodnicy muszą mieć numery startowe przymocowane
do przedniej części koszulek startowych. Zasłanianie numeru startowego w części
lub w całości bądź jego modyfikacja jest zabroniona pod karą dyskwalifikacji.
2. Przebywanie na trasie II Powiatowego Biegu Niepodległości bez ważnego numeru
startowego jest niedozwolone. Osoby bez ważnego numeru startowego będą
usuwane z trasy przez obsługę trasy. W szczególności zabrania się poruszania się po
trasie biegu na rowerach, rolkach, deskorolkach i innych urządzeniach
mechanicznych lub ze zwierzętami .
3. Wiążąca i ostateczna interpretacja niniejszego regulamin przysługuje wyłącznie
organizatorowi II Powiatowego Biegu Niepodległości.

