
REGULAMIN 

Biegu o Puchar J.M. Rektora Politechniki Wrocławskiej 

„5 Rektora 2015” 

 

I. CEL IMPREZY: 

1. Upamiętnienie 70-lecia powstania Politechniki Wrocławskiej. 

2. Popularyzacja i upowszechnianie biegania jako najprostszej formy aktywności ruchowej. 

 

II. ORGANIZATORZY 

 Akademicki Klub Sportowy Politechniki Wrocławskiej, Wrocław, ul. Chełmońskiego 16, tel.: 
71 340 75 05, e-mail: aks@pwr.edu.pl. 

 Studium Wychowania Fizycznego i Sportu Politechniki Wrocławskiej, Wrocław, ul. 
Chełmońskiego 16, tel.: 71 340 75 05, e-mail: sek.swfis@pwr.edu.pl. 

 

III. TERMIN i MIEJSCE: 

Bieg rozpocznie się 14.11.2015 r. o godzinie 11:00.  

Start i meta: plac przy Pergoli Hali Stulecia.  

 

IV. TRASA i DYSTANS: 

1. Trasa: Park Szczytnicki okolice Hali Stulecia, dwie pętle wg załączonej mapki.  

2. Dystans: ok. 5000 metrów. 

3. Na trasie biegu przebywać mogą jedynie uczestnicy zawodów oraz obsługa biegu. 

 

V. WARUNKI UCZESTNICTWA: 
1. Uczestnikiem biegu może zostać każda osoba, która do 14 listopada 2015 r. ukończy 18 lat oraz 

dokona zgłoszenia najpóźniej do godziny 10:00 w dniu startu. W zawodach mogą wziąć udział 
również uczniowie Zespołu Szkół Akademickich Politechniki Wrocławskiej (ZSA PWr.), którzy do 
14 listopada 2015 r. ukończą 16 rok życia (warunki uczestnictwa jak powyżej). 

2. Ustalony limit uczestników: 300 osób. Ze względów organizacyjnych organizator ma prawo 
podjąć decyzję o zmianie limitu – taka decyzja zostanie opublikowana na stronie internetowej 
http://swfis.pwr.edu.pl (zakładka AKS). 

3. Warunkiem udziału w Biegu jest: 

3.1. Wyrażenie zgody na przestrzeganie Regulaminu Biegu. 

3.2. Przedstawienie aktualnego zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do udziału 
w biegu lub własnoręczne złożenie podpisu pod oświadczeniem o zdolności do udziału w 
biegu na własną odpowiedzialność. 

3.3. Wyrażenie przez uczestnika zgody na przetwarzanie jego danych osobowych, w tym na 
zamieszczanie tych danych w przekazach telewizyjnych, radiowych, internetowych i w 
formie drukowanej oraz na przesyłanie przez organizatorów na adres mailowy 
zawodników informacji i ankiet dotyczących Biegu. 

3.4.  Poddanie się weryfikacji 14 listopada 2015 r. w godz. 9:00-10:30 w Biurze Biegu (w 
miejscu startu i mety) 
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3.5. Uczniowie Zespołu Szkół Akademickich  PWr są zobowiązani do przedstawienia 
nauczycielom wychowania fizycznego ZSA PWr. uczestniczącym w organizacji imprezy 
pisemnej zgody rodziców lub opiekunów prawnych na udział w zawodach oraz 
oświadczenia o braku przeciwskazań lekarskich do udziału w biegu. Wzór do pobrania ze  
strony http://swfis.pwr.edu.pl (zakładka AKS). 

4. Uczestnik podczas weryfikacji w Biurze Biegu musi posiadać dokument potwierdzający jego 
tożsamość i wiek. Po zweryfikowaniu zawodnicy otrzymają numer i pakiet startowy (koszulka i 
bon żywieniowy). 

 

VI. ZGŁOSZENIA i OPŁATA STARTOWA: 

1. Zgłoszenia do udziału w Biegu „ 5Rektora” można dokonać: 

 w formie elektronicznej, poprzez formularz zgłoszeniowy na stronie internetowej 
http://www.datasport.pl, 

 osobiście w dniu zawodów 14 listopada 2015 do godziny 10:00 w Biurze Biegu na Pergoli we 
Wrocławiu przy Hali Stulecia.  

2. Za formalne zgłoszenie uważa się: dostarczenie (w formie elektronicznej lub osobiście) 
wypełnionego formularza zgłoszeniowego do udziału w Biegu „5 Rektora”. 

3. Zgłoszenie udziału w Biegu będzie rozumiane jako zapoznanie się zawodników z niniejszym 
regulaminem, zobowiązanie się do jego przestrzegania oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie 
danych osobowych i wykorzystanie wizerunku uczestników przez organizatorów Biegu. 

4. W obecnej edycji organizatorzy nie pobierają opłaty startowej. 

 

VII. ZASADY WSPÓŁZAWODNICTWA I KLASYFIKACJA: 

1. Pomiar czasu brutto i ustalenie kolejności zawodników na mecie będą dokonywane systemem 
elektronicznym na podstawie przyklejonych do numeru startowego chipów. Numery startowe i 
chipy zabezpiecza organizator. 

2. Klasyfikacje będą prowadzone według czasów brutto (czas liczony od momentu startu).  

3. W oficjalnych wynikach podane zostaną czasy netto. 

4. W Biegu prowadzone będą klasyfikacje: 

 klasyfikacja kobiet i mężczyzn, 

 pracowników Politechniki Wrocławskiej (kobiet i mężczyzn), 

 studentek i studentów Politechniki Wrocławskiej, 

 uczennic i uczniów Liceum ZSA PWr. 

 

5. Bieg wchodzi również w skład imprez z cyklu „Najbardziej Sportowy Wydział Roku Akademickiego 
2015/16”. Na podstawie wyników zostanie stworzona klasyfikacja wydziałowa. Każdy biegacz 
punktuje wg zasady (N – oznacza liczbę uczestników):  

 1 miejsce – N pkt.,  

 2 miejsce – N-1 pkt.,  

 3 miejsce – N-2 pkt., 

 … itd. 
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VIII. NAGRODY: 

1.  Za pierwsze trzy miejsca w poszczególnych kategoriach zwycięzcy otrzymają puchar oraz 
okolicznościowy dyplom. 

2.  Każdy uczestnik, który ukończy bieg otrzyma okolicznościowy medal. 

 

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE: 

1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu rozgrywania biegu ze względu na 
wystąpienie „siły wyższej”. 

2. Organizator zapewnia: opiekę medyczną podczas biegu (na starcie, trasie i mecie). 

3. Każdy uczestnik otrzyma numer startowy, który w czasie biegu musi być przypięty z przodu na 
piersiach. 

4. Pod karą dyskwalifikacji niedopuszczalne jest zasłanianie numeru startowego w całości lub w 
części oraz skracanie trasy biegu. 

5. Protesty (w tym dotyczące naruszenia zasad niniejszego regulaminu, mające wpływ na prawa i 
obowiązki zawodników) przyjmowane są przez Biuro Biegu 14.11.2015 r. do godziny 12.30, 
a rozpatrywane będą do  godziny 13.00. 

6. Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatorów Biegu. 

 

ZAŁĄCZNIK – trasa biegu 
 

 


