III BIEG TROPEM WILCZYM
- PAMIĘCI ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH - TORZENIEC
3.03.2019 r. g.12:00
REGULAMIN
I. CEL IMPREZY
- uczczenie pamięci Żołnierzy Wyklętych
- popularyzacja biegów oraz zdrowego trybu życia
- promocja gminy Doruchów i powiatu ostrzeszowskiego
II. ORGANIZATORZY
- Fundacja Wolność i Demokracja
- Stowarzyszenie Katolicko- Sportowe „SZCZĘŚCIE" w Ostrzeszowie
III. TERMIN I MIEJSCE:
- Niedziela 3.03.2019 r., g.12:00 – Torzeniec, biuro zawodów: od g. 10:00-12:00 Szkoła Podstawowa
SPSK w Torzeńcu
IV. TRASA PRZEŁAJOWA
Bieg będzie się składał z trzech etapów:
- I etap - marszobieg dla osób zainteresowanych dystansem 1963 m
- II etap dla dzieci od niemowlaka do przedszkolaka „Bieg Małego Wilczka"
- III etap - bieg na dystansie 5 km dla osób powyżej 16 roku życia.
V. WARUNKI UCZESTNICTWA
- zgłoszenie uczestnictwa
- zapłacenie opłaty startowej w wysokości 30 zł dla uczestników I i III etapu (10 zł zostanie
przeznaczone na cel charytatywny)
- do III etapu mogą się zgłosić zawodnicy od 16 roku życia - osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział
w biegu pod warunkiem pisemnej zgody rodziców lub opiekunów prawnych. Zgoda musi być
dostarczona przez rodzica lub opiekuna prawnego do biura zawodów w dniu 3.03.2019 r., w godz.
9:00-10:00
- uczestnicy startują na własną odpowiedzialność
- uczestnik przed rozpoczęciem zawodów musi podpisać oświadczenie o stanie zdrowia
VI. PROGRAM ZAWODÓW
- 10:00-11:30 - wydawanie w biurze zawodów pakietów startowych
- 11:30 - wydawanie w biurze zawodów pakietów startowych dla zawodników z listy rezerwowej
- 12:00 – rozpoczęcie biegu na 1963m (I etap)
po zakończonym biegu wręczenie pamiątkowych medali
- 12:20 - Bieg Małego Wilczka (II etap)
po zakończonym biegu wręczenie pamiątkowych medali
- 12:40 - rozpoczęcie biegu na dystansie 5 km (III etap)
po zakończonym biegu wręczenie pamiątkowych medali

VII. ŚWIADCZENIA ORGANIZATORA
- każdy zawodnik otrzymuje pakiet startowy (nr startowy oraz koszulkę), a po zakończeniu biegu
pamiątkowy medal
- organizator ubezpiecza zawodników
- na trasie biegu organizator zapewnia opiekę medyczną,
- organizator zastrzega sobie prawo przydzielenia koszulki o innym rozmiarze
- organizator zapewnia ciepły posiłek i napoje
- organizator zapewnia miejsce na przebranie się i dostęp do WC
- dla zwycięzców (trzech pierwszych mężczyzn i kobiet) III etapu biegu przygotowane są pamiątkowe
puchary
- organizator zastrzega sobie możliwość stworzenia dodatkowych kategorii sponsorowanych
VIII. ZGŁOSZENIA
- zgłoszenia będą przyjmowane wyłącznie w formie elektronicznej, aż do momentu osiągnięcia limitu
uczestników
- limit uczestników wynosi 130 osób
- zatwierdzenie zgłoszenia następuje po zapisaniu i uiszczeniu opłaty startowej w wysokości 30 zł dla
uczestników marszobiegu oraz biegu na 5 km
- prosimy o uiszczanie wpłat do dnia 15.02.2019 r., które należy kierować na konto bankowe:
Stowarzyszenie Katolicko-Sportowe „Szczęście" w Ostrzeszowie, nr konta: 05 8413 0000 0116
2419 2000 0003 wpisując w tytule: imię i nazwisko uczestnika, Bieg Tropem Wilczym - Torzeniec,
oraz dystans,
- uczestnik w zgłoszeniu musi podać: imię, nazwisko, pesel, rozmiar koszulki oraz adres e-mail w
przypadku zgłoszenia listy zbiorowej
- osoby, które uiszczą opłatę startową, a nie będą uczestniczyć w biegu nie otrzymają zwrotu pieniędzy
- od g.11:30 nastąpi przydzielanie pakietów startowych zawodnikom z list rezerwowych. Osoby z listy
głównej muszą do tego czasu odebrać swój pakiet startowy, w przeciwnym razie tracą miejsce, nie
otrzymują pakietu startowego i nie uczestniczą w biegu
IX. ZASADY FINANSOWANIA
- uczestnik pokrywa koszty dojazdu
- uczestnik uiszcza opłatę startową w wysokości 30zł.
X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
- zawody odbędą się bez względu na warunki atmosferyczne
- numery należy umieścić z przodu odzieży, tak aby były widoczne dla sędziów
- 10 zł z opłaty startowej zostanie przekazane na cele charytatywne
- zabrania się startu zawodnikom pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających
- kwestie sporne rozstrzyga organizator
W razie pytań proszę o kontakt:
Komandor biegu - Teresa Okoń tel. 665 850 865

