REGULAMIN BIEGU TROPEM WILCZYM GNIEZNO 2017
Cel biegu:
Kultywowanie pamięci o żołnierzach podziemia antykomunistycznego oraz kształtowanie
postaw patriotycznych poprzez aktywność fizyczną,
Organizator:
Stowarzyszenie Ochotnicza Armia Wielkopolska, Grupa Rekonstrukcji Historycznej
Garnizon Gniezno, Fundacja Wolność i Demokracja, Mag-Med.
Współpraca:
Urząd Miejski w Gnieźnie, Gnieźnieński Ośrodek Sportu i Rekreacji
Termin i miejsce:
Zawody odbędą się 4 marca 2018 r. nad Jez. Winiary
• Start Nordic Walking 5km – 10:55
• Start biegu dzieci o godz. 11:00
• start biegu głównego godz. 12:00 (Kategorie 10 km, 5 km, 1963 m/2.5 km) godz.
12:00 – start falowy, zawodnicy ustawiają się wg osiąganych czasów.
Dystanse:
Bieg dorosłych odbędzie się na dystansach – 1963/2500* m, (1 pętla), 5 km (2 pętle), i 10 km
(4 pętle), Bieg dzieci – 1963/2500* m
Kategorie
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Dzieci dziewczęta – 1963/2500
Dzieci chłopcy – 1963/2500
Dzieci w mundurach – 2500
Dorośli – K 1963/2500
Dorośli – M 1963/2500
Dorośli K- 10 km
Dorośli K – 5 km
Dorośli – M-10 km
Dorośli – M – 5 km
Wojskowi – 5 km**
Wojskowi – 10 km**
Bieg w mundurach – 5 km***

Kategorie mogą być łączone
Trasa:
Trasa prowadzi ścieżką rekreacyjna wokół Jeziora Winiary (pętla 2500 m)

Zapisy
Zapisy rozpoczynają się w dniu 24 listopada 2017 r. i trwają do wyczerpania pakietów.
Zapisy odbywają się drogą internetową pod adresem:
http://zapisy.maratonczykpomiarczasu.pl/bieg_tropem_wilczym_gniezno
Pomiar czasu:
Pomiar czasu za pomocą elektronicznych chipów zapewnia firma Maratończyk Pomiar Czasu.
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 spowoduje brak ujęcia w
komunikacie końcowym oraz dyskwalifikację.
Uwaga! Klasyfikacja dla pierwszych 50 zawodników w poszczególnych kategoriach
odbędzie się na podstawie czasu brutto, a dla pozostałych na podstawie czasu netto.
Klasyfikacja
Warunki uczestnictwa:
•

zawodnik jest zobowiązany do pokonania trasy 1963 m zgodnie z tradycją zawodów,
pomiar czasu jest dokonywany jednak wyłącznie na pełnej pętli – 2500 m

•

W biegu na 10 km i 5 km mogą startować zawodniczki i zawodnicy, którzy ukończyli
16 lat (zawodnicy niepełnoletni muszą posiadać zgodę prawnych opiekunów) a w
kategorii 1963 m/2,5 km – od 14 roku życia. W kategoriach dziecięcych możliwy jest
start do 13 roku życia (rocznik 2004)

•

Wszyscy zawodnicy muszą zostać zweryfikowani w biurze zawodów. W czasie
weryfikacji zawodnicy muszą okazać dowód osobisty lub inny dokument oraz pobrać
numer startowy i chip.

•

Kategoria „Wojskowi” dotyczy żołnierzy w czynnej służbie. Konieczne jest
zaznaczenie tej kategorii przy rejestracji.

•

Zawodnik startujący w biegu w mundurach musi być ubrany w mundur – dowolnej
formacji wojskowej, dowolnego okresu. Przez mundur rozumie się także obuwie
wojskowe i wojskowe nakrycie głowy. Konieczne zaznaczenie tej kategorii przy
rejestracji .Uwaga – osoby startujące w tej kategorii będą weryfikowane na mecie pod
katem posiadania pełnego umundurowania. Powyższe dotyczy także dzieci.

•

Zawodnicy przy odbiorze pakietu startowego zobowiązani są do przedstawienia
zaświadczenia lekarskiego o zdolności do udziału w imprezie biegowej lub do
podpisania oświadczenia udziału na własną odpowiedzialność. Wskazane jest
posiadanie ubezpieczenia NNW

•

W trakcie rozgrywania biegu uczestnik nie ma prawa przebiegać inną trasą niż ta
wskazana przez organizatora,

•

Warunkiem uczestnictwa jest pełna akceptacja niniejszego regulaminu

Opłata startowa:
Opłata startowa wynosi:
• do końca grudnia 2017 r. - 35 zł
• od 1 stycznia 2018 r. opłata wynosi 45 zł
• od 1 lutego 2018 r. do 1 marca 2018r. - 55 zł
• Opłata za bieg dzieci wynosi 15 zł.
Opłaty startowe realizowane są poprzez płatności online (Przelewy24) w formularzu
rejestracyjnym biegu i stanowią darowiznę na rzecz organizatora biegu. Zawodnik zostaje
wpisany na listę startową dopiero po dokonaniu i zaksięgowaniu opłaty. Opłaty startowej nie
można przenieść na innego zawodnika.
Zawodnik podczas weryfikacji biurze zawodów musi posiadać dokument ze zdjęciem (dowód
osobisty, paszport, prawo jazdy,
Numer startowy należy umieścić na klatce piersiowej lub innym widocznym miejscu
umożliwiając sędziom odczyt numeru.
Pakiet.
Zawodnik pakiecie otrzymuję koszulkę z wizerunkiem jednego z Żołnierzy Wyklętych,
(bawełna), medal na mecie, ciepły napój oraz nr startowy.
Pakiety startowe wydawane będą w dniu poprzedzającym zawody w godz. 15:00 – 18:00 oraz
w dniu zawodów w godz. 8:00 – 10:00 w biurze zawodów.
Biuro zawodów
Gniezno, Przedszkole Kajtuś ul. Chudoby 16A
Protesty
Protesty należy składać w przeciągu godziny od zakończenia biegu u dyrektora zawodów
Postanowienia końcowe:
Uczestnik jest zobowiązany do pełnego respektowania regulaminu imprezy.
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wykorzystywania wizerunku biegaczy biorących
udział w biegu - zdjęć, filmów oraz wypowiedzi uczestników.
Ostateczne prawo interpretacji niniejszego regulaminu przysługuje dyrektorowi biegu.

