
Regulamin  Letni Bieg Piastów - Jakuszycka Dziesiątka 
 
CELE: 

 Popularyzacja biegania, jako najprostszej formy czynnego wypoczynku i rekreacji ruchowej. 
 Upowszechnianie zdrowego stylu życia i aktywnego spędzania czasu wolnego. 
 Promocja regionu - Gór Izerskich i Karkonoszy . 

  
ORGANIZATOR: 
Stowarzyszenie Bieg Piastów 58-580 Szklarska Poręba  
ul. Jakuszyce 8 tel.: (+48) 75 717 33 38,  www.bieg-piastow.pl, zawodnicy@bieg-piastow.pl 
  
TERMIN i MIEJSCE: 
7 sierpnia 2016 r., start o godz. 10:00 na Polanie Jakuszyckiej 
  
TRASA: Jakuszycka Dziesiątka” - 10 km Nawierzchnia utwardzona (drogi leśne ) oznaczenia trasy pionowymi znakami co 1 km Start i meta–Polana Jakuszycka obok Biura Biegu Piastów 
Trasa: Polana Jakuszycka- Samolot-Orle- Rozdroże pod Cichą Równią-Polana Jakuszycka 
  
UCZESTNICTWO: 
Uczestnikami zawodów mogą być osoby, które do dnia 7.08.2016r. ukończą 16 lat i podpiszą oświadczenie, że startują na własną odpowiedzialność zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12.09.2001r. (Dz. U. Nr 101 poz.1095). Osoby, które do dnia 07.08.2016r. nie osiągnęły jeszcze pełnoletniości zobowiązane są do posiadania pozwolenia na udział od rodzica lub prawnego opiekuna z jego podpisem i numerem PESEL. Warunkiem dopuszczenia do startu jest obecność rodzica lub opiekuna prawnego wraz z dowodem osobistym w momencie weryfikacji zawodnika w biurze zawodów. Uczestnictwo w biegu oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz użycie wizerunku zawodnika przez Stowarzyszenie Bieg Piastów w wydawnictwach, podczas transmisji telewizyjnej, radiowej i internetowej. Wskazane jest ubezpieczenie się na własny koszt od następstw nieszczęśliwych wypadków. Osoby, które nadeślą zgłoszenie, dokonają wpłaty wpisowego do dnia 31 lipca 2016 r. oraz zgłoszą zapotrzebowanie mogą otrzymać bezpłatny nocleg z soboty na niedzielę (z własnym śpiworem i materacem). 
  
ZGŁOSZENIA: 
Zgłoszenia do Letniego Biegu Piastów 2016 przyjmowane są od 31.03.2016r. do 31.07.2016 r.  lub do wyczerpania limitu Prawidłowo wypełniony formularz zgłoszeniowy (dostępny na stronie internetowej organizatora: www.bieg-piastow.pl) - wszystkie pola obowiązkowe - internetowy lub tradycyjny jest warunkiem uznania zgłoszenia za ważne i umieszczenia 



zawodnika na internetowej liście zgłoszonych do Letniego Biegu Piastów. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niekompletne lub błędnie wypełnione zgłoszenie. Karta zgłoszenia bez podpisu jest uznana za nieważną. Istnieje możliwość zmiany danych w bazie np. zmiana dystansu, do dnia 25.07.2016r., po wcześniejszym wniesieniu opłaty w wysokości 20 zł. 
 
Uwaga! 
Organizator zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zamknięcia listy startowej. Zgłoszenia telefoniczne nie są przyjmowane. 
Limity zgłoszeń: 

 Jakuszycka Dziesiątka – 400 osób ( w tym 20 miejsc do dyspozycji Organizatora) 
 

Osoby, które zgłoszą się i dokonają opłaty startowej do 15 lipca 2016 r. otrzymają pamiątkowy numer startowy z wydrukowanym imieniem. 
  
WYDAWANIE NUMERÓW STARTOWYCH: 
25.07-04.08.2016- po wcześniejszym uzgodnieniu mailowym na zawodnicy@bieg-piastow.pl  
w siedzibie Stowarzyszenia Bieg Piastów,  58-580 Szklarska Poręba, ul. Jakuszyce 8. 
  
w Hotelu Biathlon Sport&Resort (Sala konferencyjna, I piętro); 58-580 Szklarska Poręba  
ul. Jakuszyce 7 : 05.08.2016 w godz. 14:00 – 21:00 
06.08.2016 w godz. 14:00-15:00 
07.08.2016 w godz. 07:30- 09:45 
 
 
W przypadku odbioru numeru startowego za inną osobę (rodzinę, przyjaciół) należy okazać dowód tożsamości, wypełnić oświadczenie i złożyć czytelny podpis. 
  
OPŁATA STARTOWA: 
- Od 31.03.2016 do 30.04.2016 -50 zł; - od 01.05.2016r. do 30.06.2016 r. -60 zł; - od 01.07.2016r. do 6.08.2016r.- 70 zł. - w dniu zawodów – 90 zł. 
 
Opłata startowa jest dokonywana za pośrednictwem systemu DotPay bądź przelewem na konto Stowarzyszenia Bieg Piastów. 
Dokonanie wpłaty bez rejestracji, (czyli wypełnienia karty zgłoszenia lub online) nie jest równoznaczne ze zgłoszeniem się do Biegu!!! Uczestnik ma 3 dni na uiszczenie opłaty, w przeciwnym razie zostanie skreślony z listy zgłoszonych. Faktury VAT do opłat dokonywanych przelewem wystawiamy, na prośbę wpłacającego, w terminie 7 dni od daty wpłynięcia środków na rachunek bankowy i wyłącznie na osoby lub podmioty, które dokonały przelewu, po podaniu ich dokładnych danych 
 W ramach opłaty zawodnik otrzymuje: numer startowy, pamiątkowy medal, posiłek 



regeneracyjny na mecie zawodów, możliwość skorzystania z szatni przed i po imprezie, profesjonalną obsługę medyczną i imienny dyplom ,który będzie można pobrać ze strony internetowej i wydrukować . 
 
Uwaga! Nie ma możliwości przeniesienia opłaty startowej na innego uczestnika biegu, a w przypadku rezygnacji z uczestnictwa, oplata startowa nie podlega zwrotowi i nie przechodzi na następny rok. Opłaty startowe dokonane z błędami – bez podania wystarczających do identyfikacji danych zawodnika lub w niepełnej wysokości nie będą honorowane i nie podlegają zwrotowi. 
  
KLASYFIKACJE 
klasyfikacja generalna kobiet/open 
klasyfikacja generalna mężczyzn/open klasyfikacja w kategoriach wiekowych: 

 K i M – 20 (18-29 lat) – (1998 - 1985) 
 K i M – 30 (30-39 lat) – (1986 - 1977) 
 K i M – 40 (40-49 lat) – (1976 – 1967) 
 K i M – 50 (50-59 lat) – (1966 – 1957) 
 K i M – 60 (powyżej 60 lat) – (1956 i starsi) 

 
 Wprowadza się jako obowiązującą zasadę / wymóg uczestniczenia w każdej z kategorii, w każdym z biegów minimum 4 zawodniczek/zawodników. Jeśli w danym biegu , w jakiejkolwiek kategorii nie będzie rywalizowała minimalna wymagana liczba zawodniczek/zawodników kategorie będą łączone. Kategorie będą łączone w dół, za wyjątkiem kategorii K 20/ M20 , którzy będą łączeni w górę.   
NAGRODY: 
Puchary i nagrody rzeczowe dla pierwszych sześciu kobiet i pierwszych sześciu mężczyzn w kategoriach generalnych. Puchary dla pierwszych trzech kobiet i pierwszych trzech mężczyzn w kategoriach wiekowych. 
 
 
DODATKOWE INFORMACJE 

 Pomiar czasu z wykorzystaniem chipów bezzwrotnych w numerze startowym. 
 Każdy, kto w formularzu zgłoszeniowym poda swój nr tel. komórkowego po przekroczeniu linii mety otrzyma SMS-a ze swoim wynikiem. 
 Organizator zapewnia napoje (woda źródlana i napój izotoniczny) na trasie (około 4 i 8 km) i mecie oraz posiłek regeneracyjny po biegu. 
 Obowiązują limity czasowe:  2 godziny  
 Bieg odbędzie się bez względu na pogodę. 
 Każdy zawodnik zobowiązany jest do przymocowania numeru startowego z przodu na piersi; osoby, które nie dopełnią tego warunku nie zostaną sklasyfikowane. 



 Zawodnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych dla potrzeb wewnętrznych Organizatora, a także wyrażają zgodę na wykorzystanie ich wizerunku w materiałach informacyjnych i reklamowych imprezy. 
 Organizator zapewnia ochronę danych osobowych zawodników zgodnie z wymogami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. 
 Pisemne protesty przyjmuje, Biuro Zawodów po wpłaceniu kaucji 100 zł w czasie do 15 minut po zakończeniu biegu . Będą one rozpatrywane natychmiast przez Komandora Biegu. W przypadku uznania protestu kaucja zostaje zwrócona. W przypadku odrzucenia protestu kaucja przechodzi na rzecz Organizatora. 

o Wszelkie kwestie sporne dotyczące biegu rozstrzyga Komandor Biegu. Jego decyzje są ostateczne i niepodważalne. 
o Komandor Biegu zastrzega sobie możliwość zmian w Regulaminie, o których zobowiązany jest poinformować wszystkich uczestników przed rozpoczęciem imprezy komunikatem na stronie internetowej organizatora. 

 
 Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do Organizatora. 
 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


