NARODOWY BIEG STULECIA OD BAŁTYKU DO TATR

XII Bieg Niepodległości Lubliniec 2018

100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości (1918-2018)

REGULAMIN
I. CEL ZAWODÓW
1. Uczczenie setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.
2. Upowszechnianie tradycji i historii oręża polskiego.
3. Edukacja obywatelska w oparciu o przedsięwzięcie sportowe związane ze świętem narodowym.
4. Utworzenie z uczestników dat 1918-2018.
II. ORGANIZATOR
1. Organizatorem biegu jest Wojskowy Klub Biegacza Meta Lubliniec.
2. Współorganizator i dofinansowanie: Urząd Miasta w Lublińcu, Ministerstwo Obrony
Narodowej
3. Współorganizator i wsparcie logistyczne: Jednostka Wojskowa Komandosów
III. TERMIN I MIEJSCE

11 listopada 2018 roku.
START i META biegu oraz cała impreza zorganizowana będzie na terenie Stadionu Miejskiego.
BIURO ZAWODÓW - na stadionie i będzie czynne tylko w dniu imprezy.
TRASA - ścieżkami Parku Grunwaldzkiego.
IV. PROGRAM

8.30 – 10.30 - przyjmowanie zawodników i praca biura zawodów tylko 10 km
10.20 – wejście na stadion i wydawanie koszulek na bieg 2,5 km
10.30 – budowa z uczestników napisu 1918-2018
10.45 – start biegu na dystansie 2,5 km (bez ograniczeń wiekowych)
11.11 – start biegu na dystansie 10 km (cztery pętle)
12.30 – dekoracja zwycięzców i zakończenie zawodów
V. UCZESTNICTWO

W biegu na dystansie 10 km prawo startu mają osoby, które spełnią następujące warunki:
1. Najpóźniej w dniu zawodów (11.11.2018) ukończą 18 lat - dotyczy biegu na 10 km.

2. Uiszczą opłatę rejestracyjną za udział w biegu.
4. Będą przestrzegać niniejszego regulaminu i dokonają zgłoszenia za pomocą formularza.
5. Okażą dokument tożsamości w celu weryfikacji danych personalnych.
6. Odbiorą pakiet startowy w biurze zawodów w dniu biegu w wyznaczonych godzinach.
7. Stawią się punktualnie na starcie i pokonają dystans po wyznaczonej trasie.
W biegu na dystansie 2,5 km prawo startu mają dzieci i młodzież oraz osoby dorosłe
pokonujące dystans w otrzymanych od organizatora koszulkach.
Wszystkie osoby startujące w biegu na 10 km, które w dniu zawodów ukończyły 18 lat,
podpisują oświadczenie, że startują na własną odpowiedzialność i nie mają przeciwwskazań
zdrowotnych do udziału w biegu oraz wyrażają zgodę na publikowanie i wykorzystywanie
swojego wizerunku w materiałach dotyczących zawodów, tj. w szczególności relacjach z
zawodów i materiałach promocyjnych zawodów oraz sponsorów.
Uczestnicy wyrażają również zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie
niezbędnym do prawidłowego przeprowadzenia zawodów.
VI. KLASYFIKACJA

OPEN kobiet i mężczyzn w biegach na obu dystansach.
VII. ŚWIADCZENIA I NAGRODY

Organizator w ramach zawodów zapewnia następujące świadczenia:
1. koszulki dla 1500 osób (10 km gwarantowane)
2. medale dla 1500 osób na mecie (10 km gwarantowane)
3. plecaczek dla 1500 osób (10 km gwarantowane)
4. obsługę sędziowską oraz elektroniczny pomiar czasu (10 km),
5. dyplom dla 1500 osób (10 km gwarantowane)
6. gwarantowany pakiet NBS + spodenki i numer startowy– tylko na 10 km
7. puchary lub statuetki dla zawodników na miejscach 1-3 w poszczególnych biegach
8. upominki dla zawodników na miejscach 1-5 w poszczególnych biegach
UWAGA! Gadżety wchodzące w skład pakietu są tożsame z tymi, które otrzymają
uczestnicy w miastach będących w projekcie Narodowego Biegu Stulecia.
VIII. ZGŁOSZENIA do biegu na 10 km przyjmowane będą tylko i wyłącznie poprzez
formularz na stronie internetowej do 5 listopada lub do wyczerpania limitu. W przypadku
wolnych miejsc startowych będzie możliwość zapisów w biurze zawodów 11 listopada.

LIMIT dotyczy tylko biegu na 10 km i wynosi 200 osób.
Za ZGŁOSZENIE uważa się prawidłowo wypełniony formularz na stronie internetowej biegu
i wniesienie opłaty. Tylko jej dokonanie decyduje o znalezieniu się zawodnika na liście
startowej.
IX. KOSZTY UCZESTNICTWA

OPŁATA REJESTRACYJNA - 40 zł dla dystansu 10 km i musi być wniesiona do 30
października. Po tym terminie wynosić będzie 71 zł. Opłata przeznaczona jest na częściowe
pokrycie kosztów organizacyjnych i dodatkowy pakiet startowy dla zawodników. W

przypadku rezygnacji z zawodów organizator nie przewiduje zwrotu wpłaty. Możliwe jest jej
przeniesienie na inną osobę po dokonaniu opłaty manipulacyjnej w wysokości 10 zł.
Konto WKB Meta: PPABPLPK IBAN: PL 62 2030 0045 1110 0000 0223 9010
X. ZASADY RYWALIZACJI

Wszyscy zawodnicy na trasie biegów zobowiązani są do:
1. posiadania numeru startowego przyczepionego z przodu swojego ciała,
2. zapoznania się z regulaminem biegu,
3. przestrzegania zasady fair play,
4. przestrzegania zasady samowystarczalności – niedopuszczalna jest pomoc osób trzecich,
5. przestrzegania przepisów ruchu drogowego na odcinkach gdzie trasa prowadzić będzie
drogami publicznymi i w miejscach ich przekraczania oraz zachowania szczególnej
ostrożności w związku z innymi użytkownikami tras w tym również rowerzystami,
6. wykonywania poleceń służb odpowiedzialnych za kierowanie ruchem drogowym oraz
innych służb zabezpieczających trasę biegu z ramienia Organizatora,
7. przestrzegania zakazu poruszania się poza trasą biegu,
8. w przypadku niestosowania się do któregokolwiek z punktów zawodnik może zostać
zdyskwalifikowany.
XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Nieprzestrzeganie regulaminu zawodów skutkować będzie dyskwalifikacją zawodnika. W
takim przypadku zawodnikowi nie przysługuje zwrot wpisowego i pamiątkowy medal.
Wszystkie osoby startują na własną odpowiedzialność. Każdy zawodnik osobiście odbiera
pakiet startowy w BIURZE ZAWODÓW w dniu imprezy.
KONTAKT z organizatorem: kontakt@wkbmeta.pl 602581585

