BIEG TROPEM WILCZYM
Park Miejski w Legnicy- 03.03.2019 r.
I.CEL
1.
2.
3.
4.
5.

Popularyzacja biegania jako najprostszej formy ruchu wśród mieszkańców,
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu,
Promocja miasta Legnicy
Upamiętnienie Dnia Żołnierzy Wyklętych.
Upowszechnianie i przybliżanie mieszkańcom Legnicy historii niepodległości i
postaw patriotycznych.
II. ORGANIZATOR
1. Organizatorem Biegu Tropem Wilczym, jest Fundacja Wolność i Demokracja
Al. Ujazdowskie 37 lok. 2, 00-540 Warszawa.
2. Organizatorem lokalnym jest Ośrodek Sportu i Rekreacji w Legnicy
III. TERMIN, MIEJSCE I DYSTANSE:
1. Bieg odbędzie się dnia 03.03.2019 r. w Parku Miejskim– – start/meta na Al.
Orła Białego:
- biegi dzieci i młodzieży – godz. 10:30, dystanse:
200 m – do 6 roku życia
300 m – kl. I - III
600 m – kl. IV – VI
800 m – kl. VII i gimnazjum
– bieg na 1963 m i bieg na 5 km - start o godzinie 12.00 (elektroniczny
pomiar czasu)
2. Biuro zawodów – Aleja Orła Białego, czynne w dniu zawodów od godz. 9.00
3. Biegi na 1963m i 5 km obsługiwane będą przez elektroniczny pomiar czasu.
IV. KLASYFIKACJA
1. Wiekowa: kobiet i mężczyzn w biegu na 5 km (miejsca 1-3)
•
•
•

K 35 od 14 do 35 lat
K 49 od 36 do 49 lat
K 50 od 50 lat wzwyż

•
•
•
•

M 35 od 14 do 35 lat
M 49 od 36 do 49 lat
M 65 od 50 do 65 lat
M 66 od 66 lat wzwyż

2. Open kobiet i mężczyzn w biegu na 1963 m (miejsca 1-3).
V. NAGRODY I ŚWIADCZENIA DLA ZAWODNIKÓW
1. Wszyscy zawodnicy, którzy ukończą biegi 5 km, 1963 m, otrzymają
pamiątkowy medal,
2. Dzieci i młodzież, zapisani do biegu otrzymają okolicznościowy numer startowy
3. Zwycięzcy kat open (I-III mca KiM) w biegu na 1963 m oraz zwycięzcy
poszczególnych kategorii wiekowych (I – III m-ca) na 5 km
otrzymają okolicznościowe dyplomy .
4. Uczestnicy biegów, kat dziecięcych i młodzieżowych otrzymają pamiątkowe
medale.
5. Wszyscy uczestnicy biegów na 1963 m i 5 km otrzymają pakiet startowy
(koszulka biegu, numer startowy, materiały promocyjne biegu).
6. Wszyscy uczestnicy biegów otrzymają posiłek regeneracyjny, napoje
VI. ZGŁOSZENIA DO BIEGU I PŁATNOŚCI
1.Elektronicznie poprzez formularz zgłoszeniowy do dnia 01.03.2018 r. do godz.
24:00 na stronie: www. osir.legnica.eu
2. Wpisowe : do biegu na 1963m i 5 km wynosi : - do 17 lutego : 25,00 zł.

- od 18 lutego – 35,00 zł
- młodzież ucząca się do 18 roku życia – 10 zł.
3. Udział w biegach dzieci i młodzieży – nieodpłatnie. Zapisy e-mail:
ci@osir.legnica.eu
do 1 marca.
4. Udział w biegu na 1963 m oraz 5 km . zapisy oraz opłata należy
dokonać przez stronę Datasport Bieg Tropem Wilczym – Legnica link :
https://online.datasport.pl/zapisy/portal/zawody.php?zawody=4491 . Opłatę można
również dokonać po wcześniejszym zapisaniu się na stronie w biurze OSiR przy ul.
N.M. Panny 7.
5. Obowiązuje limit 210 uczestników łącznie w biegach na 1963m i 5 km.
6. W przypadku nieosiągnięcia limitu 210 uczestników, organizator będzie prowadził
zapisy do biegu osobiście w dniu i godzinach weryfikacji zawodników.
VII. UCZESTNICTWO
1. W celu weryfikacji każdy zawodnik musi zgłosić się osobiście,
2. Do startu na 1963m i 5 km dopuszczeni zostaną zawodnicy, którzy w dniu
zawodów ukończyli 14 rok życia i zweryfikowali swoje dane w biurze
zawodów.
3. Zawodnicy niepełnoletni zobowiązani są do okazania upoważnienia o starcie
od swoich prawnych opiekunów
4. Każdy zawodnik pełnoletni staruje wyłącznie na własną odpowiedzialność, co
potwierdza złożeniem podpisu pod oświadczeniem o zdolności do udziału w
biegu,
5. Każdy zawodnik musi wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla
celów weryfikacji i umieszczenia w komunikacie końcowym,
6. Każdy zawodnik ma obowiązek zapoznania się z regulaminem biegu i
zobowiązany jest do jego przestrzegania,
7. Pobranie numeru startowego jest równoznaczne z akceptacją regulaminu
biegu.
8. Wszyscy uczestnicy ubezpieczeni są od następstw nieszczęśliwych wypadków
VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. . Zawody odbędą się bez względu na warunki atmosferyczne.
2. . Organizatorzy nie odpowiadają za rzeczy zagubione.
3. Uczestnicy mają obowiązek stosowania się do poleceń Policji, Straży Miejskiej oraz
osób zabezpieczających trasę biegu
4. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora.
ORGANIZATOR

